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دوغال�س  �سارا  امل�ست�سارة  قبل  من  الوثيقة  هذه  اأعّدت 

اإحدى  الوثيقة  هذه  ت�سّكل   .  )Sarah Douglas(

الوثائق اخلم�س التي مّت اإ�سدارها من قبل مكتب ال�سيا�سات 

منائي حول خمتلف  مم املتحدة االإ منائية التابع لربنامج االأ االإ

يكمن  الدميقراطية.  واحلوكمة  اجلن�سانية  الق�سايا  اأوجه 

احلكم  جمموعة  و�سبكات  عمل  فريق  دعم  يف  الهدف 

منائية التابع لربنامج  الدميقراطي يف مكتب ال�سيا�سات االإ

اجلن�سني  امل�ساواة بني  ت�سجيع  منائي، يف  االإ املتحدة  مم  االأ

حول  والتو�سيات  برناجمها  خالل  من  املراأة،  ومتكني 

ال�سيا�سات التي يجب اتباعها.

ح�سل م�رشوع احلوكمة وامل�ساواة بني اجلن�سني على دعم 

لتحقيق  املخ�س�س  اال�ستئمائي  ال�سندوق  قبل  من  مايل 

امل�ساواة بني اجلن�سني، و�سعته حكومة هولندا يف ت�رّشف 

منائية  ال�سيا�سات االإ ون اجلن�سانية يف مكتب  وحدة ال�سوؤ

منائي. تّولت اإدارة امل�رشوع  مم املتحدة االإ التابع لربنامج االأ

ماري اآجن بونغا )Marie-Ange Bunga(، من مركز 

ون اجلن�سانية يف جمموعة احلكم الدميقراطي،  تن�سيق ال�سوؤ

اأ�رشف  اجلن�سانية.  ون  ال�سوؤ وحدة  مع  الوثيق  بالتعاون 

بريغ  نينا  من  كّل  التمهيدية  الوثيقة  هذه  اإ�سدار  على 

ون الق�ساء لدى فريق  )Nina Berg(، م�ست�سارة يف �سوؤ

 Marie-Ange( احلكم الدميقراطي، وماري اآجن بونغا

وهي   ،)Nadia Hijab( حجاب  وناديا   ،)Bunga
فريق  لدى  واحلوكمة  اجلن�سانية  ون  ال�سوؤ يف  م�ست�سارة 

احلكم الدميقراطي. 

�سكلوا  الذين  ذكرهم  تي  االآ للزمالء  ال�سكر  تقدمي  نوّد 

غريغ  فرونيغا  التمهيدية:  الوثيقة  هذه  مراجعة  فريق 

 Ewa( فوجكو�سكا   اإيفا   ،)Froniga Greig(

 Jessica( هيوغز  وجي�سيكا   ،)Wojkowska
Hugues(. نوّد اأي�سًا تقدمي ال�سكر اإىل نيغار مورتازايف 

نتاج.  )Negar Mortazavi(، مل�ساعدتها يف االإ

امل�سائل  حول  خرى  االأ ربع  االأ التمهيدية  الوثائق  اإّن 

اجلن�سانية واحلوكمة الدميقراطية هي التالية:

بني  وامل�ساواة  املراأة  لتمكني  �رشيعة  دخول  نقاط   ●

اجلن�سني يف جمموعات احلوكمة الدميقراطية

● امل�ساواة بني اجلن�سني واآليات التمويل االنتخابي

اخلم�س  بعاد  االأ اجلن�سني:  بني  والعالقات  الف�ساد   ●

للحوكمة الدميقراطية

اجلن�ساين:  للمنظور  املراعية  لكرتونية  االإ احلوكمة   ●

درا�سة القدرة على التحّول

تندرج هذه املوارد �سمن اإطار النهج القائم على حقوق 

عمل  حالّيًا  عليه  يرتكز  الذي  التنمية،  لتحقيق  ن�سان  االإ

التمهيدية  الوثيقة  )مراجعة  منائي  االإ املتحدة  مم  االأ جهاز 

حول نقاط الدخول ال�رشيعة ملناق�سة هذا النهج وما الذي 

يعنيه بالن�سبة للعمل على حتقيق امل�ساواة بني اجلن�سني(. 

منائي من خالل هذه الوثائق  مم املتحدة االإ ينوي برنامج االأ

بامل�ساواة  والنهو�س  املراأة  امل�ساهمة يف متكني  التمهيدية 

ن�سّجع  الدميقراطية.  احلوكمة  خالل  من  اجلن�سني  بني 

واأفكارهم  خرباتهم  م�ساطرة  يف  اال�ستمرار  يف  زمالئنا 

dgp-net@ التالية    لكرتوين  االإ النقا�س  �سبكة  على 

يف  املمار�سني  خلدمة  املعدة     groups.undp.org
جمال احلوكمة الدميقراطية. 

تنويه
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نوع اجلن�س

نوع اجلن�س يعني اخل�سائ�س االجتماعية املرتبطة بالذكور 

ناث والعالقات بني الرجل واملراأة والفتيات والفتيان،  واالإ

عالوة على العالقات بني الن�ساء والعالقات بني الرجال. 

ويتم تنظيم هذه اخل�سائ�س والعالقات اجتماعيًا وتعلمها 

عن طريق التفاعالت االجتماعية. وهي حمددة من ناحية 

ال�سياق/ الزمن وقابلة للتغري. يندرج مفهوم نوع اجلن�س 

املعايري  ت�سمل  و�سع.  االأ والثقايف  االجتماعي  طار  االإ يف 

الفئة  والثقايف،  االجتماعي  للتحليل  خرى  االأ املهمة 

االتنية  واملجموعة  الفقر  وم�ستوى  والعرق  االجتماعية 

مني  مم املتحدة للم�ست�سارة اخلا�سة لالأ والعمر )مكتب االأ

العام للق�سايا اجلن�سانية والنهو�س باملراأة(. ي�سمل مفهوم 

نوع اجلن�س ما املتوقع من �سفات وقدرات والت�رشفات 

اجلن�س،  نوع  مفهوم  يظهر  والرجل.  للمراأة  املّرجحة 

املراأة  تبعية  بناء  كيفية  االجتماعي،  التحليل  على  املطبق 

)اأو �سيطرة الرجل( من الناحية االجتماعية. بالتايل، ميكن 

حمددة  لي�ست  التبعية  اإن  لها.  حدٍّ  و�سع  اأو  التبعية  تغيري 

بد )منظمة اليون�سكو، يف  بيولوجيًا كما ولي�ست ثابتة لالأ

العام 2003(. 

العالقات بني اجلن�سني

واملراأة،  الرجل،  بني  االجتماعية  العالقات  تعني 

بني  ال�سلطة  توزيع  كيفية  حتدد  التي  والفتيان،  والفتيات 

هذه  ترتجم  وكيف  والفتيان،  والفتيات  والرجل  املراأة 

ال�سلطة يف مراكز خمتلفة يف املجتمع. تختلف العالقات 

مثل  اأخرى،  اجتماعية  عالقات  بح�سب  اجلن�سني  بني 

اإلخ.  االتنية،  واملجموعة  والعرق،  االجتماعية،  الفئة 

الرجل  جتارب  على  كبري  ب�سكل  العالقات  هذه  ّثر  �ستوؤ

�س�سات كالدعاوى  جراءات واملوؤ اأو املراأة على �سعيد االإ

فراد �سمن  االأ تفاعلهم مع غريهم من  واملحاكم وكيفية 

�س�سات.  هذه املوؤ

مراعاة املنظور اجلن�ساين

خمطط  اإجراء  اأي  على  املرتتبة  ثار  االآ تقييم  عملية  »اأنها 

اأو  القوانني  ذلك  يف  مبا  واملراأة،  للرجل  بالن�سبة  يتخذ 

ال�سيا�سات اأو الربامج، يف جميع املجاالت وعلى جميع 

هواج�س  اإحالة  اإىل  ترمي  ا�سرتاتيجية  وهي  امل�ستويات. 

يف  اأ�سا�سي  بعد  اإىل  وجتاربهما  الرجل  وكذلك  املراأة، 

والربامج  ال�سيا�سات  وتقييم  ور�سد  وتنفيذ  ر�سم  عملية 

واملجتمعية  واالقت�سادية  ال�سيا�سية  املجاالت  جميع  يف 

كي ي�ستفيد منها الن�ساء والرجال على قدم امل�ساواة وعدم 

اإدامة التفاوت بينهما حيث اأن الهدف النهائي هو حتقيق 

امل�ساواة بني اجلن�سني« )املجل�س االقت�سادي واالجتماعي 

مم املتحدة، 1997(.  لالأ

امل�ساواة بني اجلن�سني

وليات والفر�س بني الن�ساء  تعني ت�ساوي احلقوق وامل�سوؤ

باأن  امل�ساواة  تعني  وال  والفتيان.  والفتيات  الرجال  و 

ت�سبح الن�ساء والرجال ال�سيء نف�سه، بل اأن حقوق الن�ساء 

اإذا  ولياتهم وفر�سهم ال تتوقف على ما  والرجال وم�سوؤ

ولدوا ذكوراً اأو اإناثًا. فامل�ساواة بني اجلن�سني تعني �سمنًا 

واأولويات  واحتياجات  م�سالح  االعتبار  بعني  خذ  توؤ اأن 

كل من الن�ساء والرجال. واالعرتاف بتنوع املجموعات 

مم  االأ مكتب  )املرجع:  والرجال.  الن�ساء  من  املختلفة 

�سماء املخت�رصة والتعريفات الأ

BCPR

BDP

CEDAW

DEVAW

DGG

FSU

GBV

ICC

ICTR

ICTY

MDG’s

NGO

SADC

UNDP

UNIFEM

UNODC

Bureau for Crisis Prevention and 
Recovery

Bureau for Development Policy

The Convention on the Elimination of 
All Forms of Discrimination Against 
Women

Declaration on the Elimination of 
Violence Against Women

Democratic Governance Group

Family Support Unit

Gender-Based Violence

The International Criminal Court

International Criminal Tribunal for 
Rwanda

International Criminal Tribunal for the 
Former Yugoslavia

The Millennium Development Goals

Non-Governmental Organization

South African Development 
Community

United Nations Development 
Program

United Nations Development Fund 
for Women

United Nations Office on Drugs and 
Crime

نعا�س زمات و�لإ مكتب منع �لأ

منائية مكتب �ل�ضيا�ضات �لإ

�تفاقية �لق�ضاء على جميع �أ�ضكال 

�لتمييز �ضد �ملر�أة

�إعالن �لق�ضاء على �لعنف �ضد �ملر�أة

فريق �حلكم �لدميقر�طي

�رشة وحدة دعم �لأ

�لعنف �ملرتكب على �أ�ضا�س نوع �جلن�س

�ملحكمة �جلنائية �لدولية

�ملحكمة �جلنائية �لدولية لرو�ند�

�ملحكمة �جلنائية �لدولية ليوغو�ضالفيا 

�ل�ضابقة

لفية منائية لالأ هد�ف �لإ �لأ

منظمة غري حكومية

فريقي منائية للجنوب �لأ �جلماعة �لإ

منائي مم �ملتحدة �لإ برنامج �لأ

منائي للمر�أة مم �ملتحدة �لإ �ضندوق �لأ

مم �ملتحدة �ملعني باملخدر�ت  مكتب �لأ

و�جلرمية

ال�سماء املخت�رصة
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للق�سايا  العام  مني  لالأ اخلا�سة  للم�ست�سارة  املتحدة 

اجلن�سانية والنهو�س باملراأة(.

العدالة بني اجلن�سني

حتقيق  يفرت�س  واملراأة.  الرجل  مع  العادل  التعامل  تعني 

للتعوي�س عن املعوقات  اإجراءات  ن�ساف، اتخاذ  هذا االإ

التاريخية واالجتماعية التي متنع الرجل واملراأة من العمل 

على نف�س قدم امل�ساواة. العدالة هي و�سيلة من اأجل حتقيق 

امل�ساواة )منظمة اليون�سكو، يف العام 2003(. 

التحليل ح�سب النوع الجتماعي

اأن  ومبا  اجلن�س.  ح�سب  وحتليلها  املعلومات  جمع  تعني 

الرجال والن�ساء ي�سطلعون باأدوار خمتلفة يف املجتمعات 

�س�سات، مثل ال�رشطة واملحاكم. فمن املمكن  و�سمن املوؤ

اأن تختلف جتاربهم ومعارفهم ومهاراتهم واحتياجاتهم. 

هذه  بتق�سي  االجتماعي  النوع  ح�سب  التحليل  ويقوم 

االختالفات، كي تتمكن ال�سيا�سات والربامج وامل�ساريع 

حتليل  ي�سّهل  وتلبيتها.  االحتياجات  هذه  حتديد  من 

اأي�سًا اال�ستخدام اال�سرتاتيجي  املعلومات ح�سب اجلن�س 

للمعرفة واملهارات التي يتمتع بها كل من الرجل واملراأة، 

املبادرات  ا�ستدامة  كبري  ب�سكل  حت�سني  �ساأنها  من  والتي 

جل. )منظمة اليون�سكو، يف العام 2003(.  الطويلة االأ

املحايدة من حيث نوع اجلن�س

منها  �سي�ستفيد  منائية  االإ املبادرات  باأّن  االفرتا�س  تعني 

عدم  اإىل  ّدي  يوؤ ما  امل�ساواة،  قدم  على  واملراأة  الرجل 

الرجل  بني  االجتماعية  للعالقات  والتخطيط  التحليل 

تطوير  على  العالقات  هذه  تاأثري  كيفية  وعلى  واملراأة 

الربامج. 

العدل بني اجلن�سني

وال�سيا�سية،  املدنية،  احلقوق  وترويج  “حماية  يعني 

بني  امل�ساواة  اأ�سا�س  على  واالجتماعية  واالقت�سادية 

بالن�سبة  جن�ساين  منظور  اعتماد  ذلك  يتطّلب  اجلن�سني. 

للحقوق بحّد ذاتها، كما وتقييم النفاذ اإىل هذه احلقوق 

والعوائق اأمام التمّتع بهذه احلقوق من قبل الرجل واملراأة، 

والفتيات والفتيان، وو�سع ا�سرتاتيجيات مراعية للفروق 

بني اجلن�سني من اأجل حماية احلقوق وترويجها” ) �سبيز 

Spees، 2004(. ال تندرج العديد من امل�سائل املتعلقة 
اجلن�سني،  بني  بالعدل  اخلا�س  و�سع  االأ عمال  االأ بجدول 

منائي اخلا�س بالو�سول  مم املتحدة االإ اإطار برنامج االأ يف 

اأكان  العدالة  اإىل  املراأة  و�سول  تعزيز  لكّن  العدالة.  اإىل 

احلواجز  اإزالة  اإىل  يرمي  ر�سمي،  غري  اأو  ر�سمي  ب�سكل 

االقت�سادية، وال�سيا�سية واالجتماعية اأمام امل�ساركة، كما 

هو حمدد يف جدول اأعمال العدل بني اجلن�سني )�سندوق 

للم�ساعدة  الدويل  واالحتاد  للمراأة  منائي  االإ املتحدة  مم  االأ

القانونية، 2004(. 

�سا�س  العنف املرتكب على اأ

نوع اجلن�س

اإّنه تعبري �سامل للداللة على اأي فعل م�رّش، يرتكب �سّد 

اأو  االجتماعية كرجل  اإىل هويته  باال�ستناد  ق�رشاً  فرد  اأي 

2005(. عّرفت اجلمعية  العام  املتحدة، يف  مم  )االأ امراأة 

عالن العاملي  مم املتحدة العنف �سّد املراأة يف االإ العامة لالأ

للق�ساء على العنف �سد املراأة ل�سنة 1993، على اأّنه “ اأي 

فعل عنيف قائم على اأ�سا�س اجلن�س ينجم عنه اأو يحتمل 

ان ينجم عنه اأذى اأو معاناة ج�سمية اأو جن�سية اأو نف�سية 

اأو  الفعل  باقرتاف مثل هذا  التهديد  للمراأة، مبا يف ذلك 

كراه اأو احلرمان التع�سفي من احلريـة، �سواء اأوقع ذلك  االإ

العام  يف  املتحدة،  مم  )االأ  “ اخلا�سة  اأو  العامة  احلياة  يف 

 .)1993

   نوع اجلن�ص يعني اخل�صائ�ص االجتماعية املرتبطة بالذكور 

ناث والعالقات بني الرجل واملراأة والفتيات والفتيان، عالوة  واالإ

على العالقات بني الن�صاء والعالقات بني الرجال. “”
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�س�سات احلكم املراعية للمنظور  مم املتحدة الإمنائي يف تعزيز موؤ اإّن التزام برنامج الأ

اجلن�ساين )فريق احلكم الدميقراطي- املجموعة الثانية(، كما هو حمدد يف املذكرة 

 ،)2004 الإمنائي،  املتحدة  مم  الأ )برنامج  العدالة  اإىل  بالو�سول  اخلا�سة  التطبيقية 

نها تعمل ل�سالح الفقراء  ّكد من اأ نظمة املتعلقة بها للتاأ يرمي اإىل دعم العدالة والأ

اإىل  يحتاج  و حمرومًا،  اأ فقريًا  ة،  مراأ و  اأ رجاًل  الفرد  اإذا كان  ملا  وفقًا  واملحرومني. 

خدمات خمتلفة من نظام العدل، ويواجه حواجز خمتلفة لدى حماولة الو�سول اإىل 

كادميي حول جتارب الرجل  هذه اخلدمات. هناك تاريخ طويل من الن�ساط والبحث الأ

ن الكثري من هذه  �س�سات القانونية والق�سائية، ال اأ ة املختلفة على �سعيد املوؤ واملراأ

ثر بعد على مبادرات و�سع الربامج.  املعرفة مل توؤ

مّقدمة

ب�سكل عام، ال تتمّتع املراأة بقدر الرجل بحّق الو�سول اىل 

العدالة ورفع الدعاوى الق�سائية ب�سبب و�سعها املهّم�س 

التمييز  بالن�سبة للرجل يف معظم املجتمعات. ف�ساًل عن 

�سّد املراأة الذي ترتكبه الدولة اأو تتغا�سى عنه، يتّم تهمي�س 

الظلم  ميار�س  اأن  املرّجح  من  ّنه  الأ العدل  نظام  من  املراأة 

�سّد املراأة يف حياتها اخلا�سة اأكرث منه �سّد الرجل. غالبًا 

�س�سات  موؤ اإىل  املراأة  لو�سول  الو�سيط  الرجل  يكون  ما 

يف  اجلن�سني  بني  العالقات  يف  التفاوت  ب�سبب  الدولة 

و�سينكني   )�سارلزوورث  والدولة  والعمل،  املنزل، 

Charlesworth & Chinkin، 1994(. من اأجل 
اإىل  الو�سول  �سعيد  على  اجلن�سني  بني  التفاوت  تقلي�س 

حلّل  املوارد  وتخ�سي�س  همية  االأ اإيالء  يجب  العدالة، 

م�ساألة هذا التهمي�س وتعزيز قدرة املراأة على الو�سول اإىل 

اآليات العدالة. 

القوانني  اإزالة  اجلن�سني،  بني  العدل  حتقيق  يتطلب 

املطالبة  من  املراأة  متكني  و�سمان  ال�سارة،  واملمار�سات 

على   .)Nussbaum  2001 )نو�سبوم،  بحقوقها 

ع�ساء التي وّقعت على اتفاقية  الرغم من اأّن عدد الدول االأ

الق�ساء على جميع اأ�سكال التمييز �سد املراأة، يفوق عدد 

املتحدة  مم  لالأ اأخرى  اتفاقية  اأي  التي وّقعت على  الدول 

مم املتحدة حول التمييز �سّد املراأة(، ال يزال  )اتفاقيات االأ

كل من التفاوت بني اجلن�سني والتمييز �سد املراأة قائمًا يف 

املتحدة  مم  االأ ال�رشوري لربنامج  العامل. من  اأنحاء  جميع 

اجلن�سانية  الق�سايا  جمال  يف  لربامج  و�سعه  لدى  منائي  االإ

حيث  من  مالئمة  ببيئة  خلق  على  يرّكز  اأن  والعدالة، 

القوانني وال�سيا�سات، وعلى تاأمني الو�سائل املنا�سبة لدعم 

املراأة والرجل ليتمكنوا من الو�سول اإىل النظام الق�سائي 

على قدم م�ساواة. 
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واحلواجز  الرئي�سية  العوائق  التمهيدية  الوثيقة  هذه  حتدد 

وتقرتح  العدالة،  اإىل  الو�سول  يف  املراأة  تواجهها  التي 

ال  التحديات.  هذه  لتخطي  ومبادرات  ا�سرتاتيجيات 

ذاته،  بحّد  اجلن�ساين هدفًا  املنظور  مراعاة  تعميم  ي�سّكل 

بل اإ�سرتاتيجية لتحقيق امل�ساواة بني الرجل واملراأة. ترّكز 

هذه الوثيقة يف معظمها على حّق املراأة يف الو�سول اإىل 

ت�رّش  التي  اجلن�سني  بني  االجتماعية  والعالقات  العدالة 

يجابية وال�سلبية  اأن للرجال خرباتهم االإ باملراأة. يف حني 

اخلا�سة يف جمال نوع اجلن�س يف نظام العدل، ب�سكل عام، 

من املرّجح اأن يتّم تهمي�س املراأة من اآليات العدل. نظراً 

للتفاوت ال�سديد يف و�سول املراأة اإىل ال�سلطة، واملوارد، 

الرجل  باأّن  االفرتا�س  ميكن  ال  واحلوار،  واملعلومات 

ال�سيا�سات  من  امل�ساواة  قدم  على  �سي�ستفيدون  واملراأة 

والربامج املحايدة من حيث نوع اجلن�س. 

التمهيدية،  الوثيقة  هذه  من  ّول  االأ الق�سم  يعر�س 

منائي  االإ املتحدة  مم  االأ برنامج  لعمل  الدولية  التفوي�سات 

الق�سم  يرّكز  والعدالة.  اجلن�سني  بني  امل�ساواة  جمال  يف 

برامج  بو�سع  متعلقة  اعتبارات  على  الوثيقة  من  الثاين 

امل�ساواة بني اجلن�سني والو�سول اإىل العدالة، مبا يف ذلك 

العوائق الرئي�سية التي تواجهها املراأة. يحلل الق�سم الثالث 

منائي حتى  مم املتحدة االإ الربامج املعدة من قبل برنامج االأ

والعدالة  املراأة،  اجلن�سانية، وحقوق  ون  �سوؤ اليوم، حول 

واإىل  الكبرية،  الفجوات  اإىل  م�سرياً  ن�سان،  االإ وحقوق 

الدعم  اأنواع  الرابع  الق�سم  يحلل  املمار�سات.  اأف�سل 

قبل  من  املقّدم  اجلن�سانية  ون  ال�سوؤ حول  الوعي  لتعزيز 

منائي، كما يقدم التو�سيات ل�سد  مم املتحدة االإ برنامج االأ

الفجوة اجلن�سانية يف مبادرات حمددة، ول�سمان ا�ستفادة 

اجلميع من مبادرات بالو�سول اإىل العدالة. 

لتطوير  وجهني  ذو  نهج  التمهيدية  الوثيقة  هذه  يد  توؤّ

مم املتحدة  الربامج. من جهة اأوىل، يتعنّي على برنامج االأ

جميع  �سمن  اجلن�ساين  التحليل  مراعاة  تعميم  منائي  االإ

اإطار  يف  اجلن�س  بنوع  متعلقة  بن�ساطات  والقيام  براجمه، 

برامج  تطوير  يجب  نف�سه،  الوقت  يف  مبادراته.  كل 

قدراتها،  بناء  اأجل  من  املراأة،  ت�ستهدف  ومبادرات 

والتعوي�س  العدالة،  اإىل  و�سولها  اأمام  العوائق  وتقلي�س 

ال�سيا�سي  ال�سعيد  على  املراأة  �سّد  التمييز  من  عقود  عن 

املدرجة  والتو�سيات  والتحليل  امل�سائل،  اإّن  والق�سائي. 

عادة حتديد م�سار  يف هذه الوثيقة ت�سّكل نقطة انطالق الإ

منائي لتعزيز  مم املتحدة االإ الدعم املقدم من قبل برنامج االأ

�س�سات احلكم املراعية للمنظور اجلن�ساين )فريق احلكم  موؤ

الدميقراطي-املجموعة الثانية( ليتما�سى وهذين امل�سارين 

املتكاملني. 

منائي تعميم مراعاة  مم املتحدة االإ     يتعنّي على برنامج االأ

التحليل اجلن�صاين �صمن جميع براجمه، والقيام بن�صاطات متعلقة 

بنوع اجلن�ص يف اإطار كل مبادراته. يف الوقت نف�صه، يجب تطوير 

برامج ومبادرات ت�صتهدف املراأة، من اأجل بناء قدراتها، وتقلي�ص 

العوائق اأمام و�صولها اىل العدالة، والتعوي�ص عن عقود من التمييز 

�صّد املراأة على ال�صعيد ال�صيا�صي والق�صائي.

“
”



7

اتفاقية الق�ساء على جميع 

ة �سكال التمييز �سد املراأ اأ

مّت اعتماد اتفاقية الق�ساء على جميع اأ�سكال التمييز �سد 

مم املتحدة يف  املراأة )ال�سيداو( من قبل اجلمعية العامة لالأ

ن  االآ حتى  االتفاقية  هذه  على  وقعت  وقد   1979 العام 

مم املتحدة  182 دولة ع�سو، ما يجعلها اأكرث اتفاقيات االأ

مم املتحدة  التفوي�سات لعمل برنامج الأ

الإمنائي يف جمال امل�ساواة والعدل 

ين اجلن�سني 

املوقعة  ع�ساء  االأ الدول  على  يتعنّي  عليها.  امل�سادق 

التي  والقوانني  ال�سيا�سات  تطبيق  ال�سيداو  اتفاقية  على 

دخل   ،2000 ول  االأ كانون  يف  االتفاقية.  مبواد  تتقّيد 

بروتوكول اختياري التفاقية الق�ساء على جميع اأ�سكال 

الن�ساء  من  فراد  لالأ �سمح  التنفيذ،  املراأة حّيز  التمييز �سّد 

اأو للمجموعات من الن�ساء بتقدمي �سكاوى للجنة اتفاقية 

الق�ساء على جميع اأ�سكال التمييز �سّد املراأة، �سد الدول 

1 ”
خالل العقود املن�رصمة، و�سع املجتمع الدويل الإطار املعياري الذي يحمي حقوق 

امل�ستدامة  التنمية  لتحقيق  وهدف  كو�سيلة  اجلن�سني  بني  امل�ساواة  خ  وير�سّ ة  املراأ

لة  طر املعيارية ذات ال�سلة يف جمال الو�سول اإىل العدل مف�سّ كرث الأ واملن�سفة. اإّن اأ

دناه.  اأ
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“
املوقعة على االتفاقية التي انتهكت حقوق املراأة مبوجب 

 اتفاقية الق�ساء على جميع اأ�سكال التمييز 
1
مواد واأحكام

�سد املراأة. ت�سمل مواد اتفاقية الق�ساء على جميع اأ�سكال 

املراعية  العدالة  بربنامج  ال�سلة  ذات  املراأة،  �سد  التمييز 

الدول  بالتزامات  املتعلقة  املواد  اجلن�ساين،  للمنظور 

طراف مبا يلي: االأ

● فر�س حماية قانونية حلقوق املراأة على قدم امل�ساواة 

عن  للمراأة،  الفعالة  احلماية  و�سمان  الرجل،  مع 

�س�سات  واملوؤ االخت�سا�س  ذات  املحاكم  طريق 

متييزي.  عمل  اأي  من  البلد،  يف  خرى  االأ العامة 

)املادة 2،ج(

الت�رشيعي  ذلك  مبا يف  املنا�سبة،  التدابري  اتخاذ جميع   ●

نظمة  منها، لتغيري اأو اإبطال القائم من القوانني واالأ

�سد  متييزاً  ت�سكل  التي  واملمار�سات  عراف  واالأ

املراأة. )2،و(

حكام اجلزائية الوطنية التي ت�سكل متييزاً  ● اإلغاء جميع االأ

�سد املراأة. )2،ز(

الرجل  بامل�ساواة مع  للمراأة  طراف  الدول االأ تعرتف   ●

اأمام القانون )املادة 15،1(

ون املدنية، اأهلية  طراف املراأة، يف ال�سوؤ ● متنح الدول االأ

هلية الرجل، وت�ساوي بينها وبينه يف  قانونية مماثلة الأ

بوجه  للمراأة،  وتكفل  هلية،  االأ تلك  ممار�سة  فر�س 

اإبرام  يف  الرجل  حلقوق  م�ساوية  حقوقا  خا�س، 

قدم  على  وتعاملهما  املمتلكات،  واإدارة  العقود 

الق�سائية  جراءات  االإ مراحل  جميع  يف  امل�ساواة 

)15،2(

طراف جميع التدابري املنا�سبة للق�ساء  ● تتخذ الدول االأ

املتعلقة  مور  االأ كافة  يف  املراأة  �سد  التمييز  على 

بالزواج والعالقات العائلية )16،1(

اإّن اتفاقية الق�ساء على جميع اأ�سكال التمييز �سد املراأة هي 

اأكرث من جمّرد بيان لل�سيا�سات والتزام عام مببادئ احلقوق 

القرن،  من  املن�رشم  الربع  يف  واملراأة.  للرجل  املت�ساوية 

�سّكلت اتفاقية ال�سيداو اأداًة فّعالة مل�ساءلة احلكومات عن 

التزاماتها حيال امل�ساواة بني اجلن�سني وحقوق املراأة. 

ا�ستخدام  منائي  االإ املتحدة  مم  االأ برنامج  ملمار�سي  ميكن 

ال�سغط على  للدعوة لدى  ال�سيداو كاأداة  اتفاقية  اأحكام 

�سالح القوانني وال�سيا�سات لتخدم  �سانعي القرارات الإ

العدالة. يجب  املراأة على �سعيد  اأف�سل حاجات  ب�سكل 

الق�سائية  واملمار�سات  ال�سيا�سات  اإ�سالح  ي�سّكل  اأن 

رئي�سّيًا  هدفًا  ال�سيداو  اتفاقية  مع  لتتما�سى  والقانونية 

من  عقوداً  اأنتجت  ذلك،  عن  ف�ساًل  العدالة.  لربنامج 

معرفة  ال�سيداو،  اتفاقية  تطبيق  يف  النا�سط  املراأة  عمل 

اأمام امل�ساواة بني اجلن�سني والفر�س  وافرة حول العوائق 



9 منائي يف جمال امل�ساواة والعدل ين اجلن�سني  مم املتحدة الإ التفوي�سات لعمل برنامج الأ  .1

منائي ا�ست�سارة  مم املتحدة االإ املتاحة. يتعنّي على برنامج االأ

فراد واملنظمات الذين يتمّتعون باخلربة يف جمال الدعوة  االأ

برامج  وتطبيق  ت�سميم  لدى  ال�سيداو،  اتفاقية  اإطار  يف 

الو�سول اإىل العدالة. 

اإعالن الق�ساء على العنف 

ة �سّد املراأ

العاملي  عالن  االإ املتحدة  مم  لالأ العامة  اجلمعية  اعتمدت 

ول  االأ كانون   20 يف  املراأة  �سّد  العنف  على  للق�ساء 

اأهمية  على  دولّيًا  توافقًا  عالن  االإ هذا  ميّثل   
2  

.1993
عالن  االإ حتقيق  اأجل  من  املراأة  �سّد  العنف  على  الق�ساء 

ي�سّكل  كما  التنمية،  واأهداف  ن�سان  االإ حلقوق  العاملي 

املتحدة  مم  االأ برنامج  ملمار�سي  للدعوة  فّعالة  اأداة  اأي�سًا 

املراأة  �سّد  العنف  على  للق�ساء  عالن  االإ يدعو  منائي.  االإ

ع�ساء اإىل القيام من بني اأمور اأخرى مبا يلي: الدول االأ

اأو  جنائية  جزاءات  املحلية  القوانني  يف  تدرج  اأن   “  ●

ي�سيبون  من  بحق  اإدارية  عمل  جزاءات  اأو  مدنية 

وان  عليهن  العنف  باإيقاع  �رشار  باالأ الن�ساء  من 

تفتح  اأن  وينبغي  �رشار  االأ تعوي�سا عن  للن�ساء  من  توؤ

فر�س الو�سول اإىل اآليات العدالة اأمام الن�ساء اللواتي 

يتعر�سن للعنف ، وان تتاح لهن ح�سبما تن�س عليه 

القوانني الوطنية ، �سبل عادلة وفعالة لالنت�ساف من 

�رشار التي تلحق بهن؛ وينبغي للدول اأي�سا اإعالم  االأ

الن�ساء مبا لديهن من حقوق يف التما�س التعوي�س من 

3
مم املتحدة، 1993(. ليات« )االأ خالل هذه االآ

فراد  مم املتحدة االمنائي ا�صت�صارة االأ يتعنّي على برنامج االأ

واملنظمات الذين يتمّتعون باخلربة يف جمال الدعوة يف 

ال�صيداو، لدى ت�صميم وتطبيق برامج الو�صول اإىل العدالة.

موظفي  تزويد  ل�سمان  الالزمة  التدابري  تتخذ  “اأن   ●

ولني عن  اإنفاذ القوانني واملوظفني العموميني وامل�سوؤ

تنفيذ �سيا�سات درء العنف �سد املراأة والتحقيق فيه 

واملعاقبة عليه، بتدريب يجعلهن واعني الحتياجات 

4
مم املتحدة، 1993( املراأة” )االأ

منهاج عمل بيجني

الرابع  العاملي  متر  املوؤ يف  بيجني  عمل  منهاج  اعتماد  مّت 

املنهاج  ي�سع   .
5

 1995 العام  يف  املنعقد  املراأة  حول 

جدول اأعمال لتحقيق امل�ساواة بني اجلن�سني حول العامل 

ع�ساء اإىل القيام مبا يلي: ويدعو الدول االأ

من  �سدهن  العنف  ميار�س  اللواتي  الن�ساء  متكني    ●

النحو  على  وكذلك،  العدالة،  اآليات  اإىل  الو�سول 

و�سائل  اإىل  الوطنية،  القوانني  يف  عليه  املن�سو�س 

الذي  ذى  االأ عنهن  ترفع  وفعالة  عادلة  انت�ساف 

بالتما�س  يلحق بهن، واإعالمهن بحقوقهن اخلا�سة 

املتحدة،  مم  )االأ ليات  االآ هذه  خالل  من  التعوي�س 

6
)1995

قوانني  ذلك  يف  مبا  الوطنية  القوانني  ا�ستعرا�س    ●

املدنية  املجاالت  يف  القانونية  واملمار�سات  العرف 

والقانون  والعمل،  �رشة  االأ جمايل  ويف  واجلنائية 

جراءات الواردة  التجاري �سمانًا لتنفيذ املبادئ واالإ

املتعلقة  ال�سلة  ذات  الدولية  ال�سكوك  جميع  يف 

الت�رشيعات  طريق  عن  وذلك  ن�سان،  االإ بحقوق 

الوطنية، واإلغاء ما تبقى من قوانني متّيز على اأ�سا�س 

يف  اجلن�س  نوع  اأ�سا�س  على  التحيز  واإزالة  اجلن�س 

7
مم املتحدة، 1995( اإقامة العدل )االأ

“”
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مم املتحدة للعام 2000 التاأكيد على امل�صاواة      اأعادت قمة االأ

منائي الثالث  بني اجلن�صني كهدف للتنمية بحّد ذاته )الهدف االإ

هداف  لفية( و�صددت على اأهميتها كو�صيلة لتحقيق جميع االأ لالأ

خرى  لفية االأ منائية لالأ االإ “”

من رقم 1325 قرار جمل�س الأ

من  جماع  باالإ  1325 رقم  من  االأ جمل�س  قرار  اعتماد  مّت 

»ي�سدد  و   ،2000 ول  االأ ت�رشين  يف  من  االأ جمل�س  قبل 

حّد  و�سع  يف  الدول  كافة  ولية  م�سوؤ على  القرار  هذا 

بادة اجلماعية،  فالت من العقاب ومقا�ساة مرتكبي االإ لالإ

تلك  ال�سيما  احلرب،  وجرائم  الب�رشية،  �سّد  واجلرائم 

�سّد  العنف  اأنواع  من  وغريه  اجلن�سي  بالعنف  املتعلقة 

املراأة والفتيات، ويف هذا ال�سدد ي�سدد على احلاجة اإىل 

ا�ستثناء هذه اجلرائم، حيث هو ممكن، من اأحكام قانون 

مم املتحدة، 2000(.  العفو«)االأ

اإ�سرتاتيجية امل�ساواة بني اجلن�سني 

مم املتحدة  2011-2008 لربنامج الأ
الإمنائي 

على  التاأكيد   2000 للعام  املتحدة  االمم  قمة  اأعادت 

امل�ساواة بني اجلن�سني كهدف للتنمية بحّد ذاته )الهدف 

كو�سيلة  اأهميتها  على  و�سددت  لفية(  لالأ الثالث  منائي  االإ

خرى.  االأ لفية  لالأ منائية  االإ هداف  االأ جميع  لتحقيق 

منائي املنظور اجلن�ساين يف  مم املتحدة االإ �سيدرج برنامج االأ

ربعة، لزيادة فعالية التنمية. ف�ساًل عن  جماالت تركيزه االأ

منائي اأهدافًا ونقاطًا  مم املتحدة االإ ذلك، �سي�سع برنامج االأ

ومراعاة  اجلن�سني  تكافوؤ  لتحقيق  املنظمة  يف  مرجعية 

رقم  طار  االإ )مراجعة  العمل  اجلن�ساين يف مكان  املنظور 

منائي ببناء القدرات  مم املتحدة االإ 1(. �سي�ستمر برنامج االأ
اأوجه  جميع  يف  اجلن�سانية  بعاد  االأ ملعاجلة  الداخلية 

ن�ساطه. �سيتّم الرتكيز على و�سع �سيا�سات واأدوات قيا�س 

�رشات، وعمليات ر�سد ورفع تقارير ب�سكل منتظم،  وموؤ

مم  وا�سرتاتيجيات للدعوة. �ستعتمد اإ�سرتاتيجية برنامج االأ

2008- اجلن�سني  بني  امل�ساواة  لتحقيق  منائي  االإ املتحدة 

2011 على خطة العمل احلالية ب�ساأن الق�سايا اجلن�سانية 
)2007-2006( من اجل: 

دراج  الإ  ، الداخل  ويف  البلد  يف  القدرات،  تعزيز    ●

املمار�سة  جماالت  جميع  يف  اجلن�سانية  االعتبارات 

قليمية واملحلية.  ويف الربامج العاملية واالإ

بال�سيا�سات  يتعلق  ما  يف  ا�ست�سارية  خدمات  تاأمني    ●

بني  امل�ساواة  ت�سّجع  اجلن�ساين،  للمنظور  املراعية 

اجلن�سني ومتكني املراأة يف جميع جماالت الرتكيز. 

●  دعم مبادرات حمددة تفيد املراأة وت�سع وتطّور مناذج 

مم  مبتكرة مّت تطويرها واختبارها من قبل �سندوق االأ

منائي للمراأة. املتحدة االإ

و�سندوق  منائي،  االإ املتحدة  مم  االأ برنامج  من  كل  اأعّد 

املتحدة  مم  االأ و�سندوق  للمراأة،  منائي  االإ املتحدة  مم  االأ

حتدد  اأ�سا�سية،  معلومات  ورقة  واليوني�سيف،  لل�سكان، 

اجلهود اجلماعية الرامية اإىل ت�سجيع امل�ساواة بني اجلن�سني 

ومتكني املراأة، ودور كل وكالة يف هذه العملية، من اأجل 

مناق�ستها مع اأع�ساء املجل�س التنفيذي.

الإطار 1: ال�سرتاتيجيات ملعاجلة الق�سايا اجلن�سانية

 على م�ستوى البلدان

مم  لالأ تابعة  �أخرى  وكالت  مع  بال�رش�كة  منائي  �لإ �ملتحدة  مم  �لأ برنامج  �ضيعمل 

�إىل م�ضاعدة �ل�رشكاء �لوطنيني على ما  �إطالق مبادر�ت تهدف  �ملتحدة، على 

يلي: 

منائية  هداف االإ ●  اإدراج امل�ساواة بني اجلن�سني يف اخلطة القائمة على االأ

مراعية  امليزانيات  لو�سع  تقنيات  وتطبيق  ور�سدها،  لفية،  لالأ

للمنظور اجلن�ساين،

نق�س  لفريو�س  والفتيات   املراأة  وتعّر�س  املراأة  �سّد  العنف  تقلي�س    ●

املناعة املكت�سبة وعبء اهتمامهن باملر�سى،

وتعزيز  القرارات  �سنع  وعمليات  احلكم  يف  املراأة  م�ساركة  زيادة    ●

رث العائدة للمراأة،  حقوق امللكية واالإ

●  تقلي�س العبء على الن�ساء والفتيات من خالل تعميم مراعاة املنظور 

اجلن�ساين يف ال�سيا�سات املتعلقة بالبيئة والطاقة.
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الق�سايا اجلن�سانية الرئي�سية 

لربامج العدالة

لالإ�سارة  كما مّت ذكره يف الفقرة اأعاله، ت�ستخدم عبارة “العدل بني اجلن�سني” 

اإىل جمموعة وا�سعة من الإ�سالحات على �سعيد ال�سيا�سات والقوانني، تهدف 

ة وترويج امل�ساواة بني اجلن�سني. بال�ستناد  اإىل الق�ساء على التمييز �سّد املراأ

اإىل اخلربات املكت�سبة يف جمال برامج الو�سول اإىل العدالة، يجب ايالء 

ر�س.  هداف على الأ ولوية اإىل بع�س امل�سائل املهمة لتحقيق هذه الأ الأ

املتفاوتة  ثار  االآ على  امل�سائل  من  وىل  االأ املجموعة  ترّكز 

املجاالت  وعلى  والرجل،  املراأة  على  العدل  لنظام 

الرئي�سية التي يتّم فيها تهمي�س املراأة من اإجراءات العدالة، 

العائلة،  وقانون  رث،  واالإ امللكية  حّقوق  ذلك  يف  مبا 

والعدالة  اجلن�س،  نوع  اأ�سا�س  على  املرتكب  والعنف 

امل�سائل  جمموعة  تتناول  الدويل.  واالجتهاد  التقليدية، 

التي  واحلواجز  العدالة  قطاع  يف  املراأة  م�ساركة  الثانية 

امل�ساكل  ذلك  يف  مبا  العدالة،  اإىل  املراأة  و�سول  تعرت�س 

جرائية التي تعيق ال�سري املن�سف لقطاع العدالة.  االإ

حق املراأة يف امللكية والإرث

بحقوق  واملراأة  الرجل  يتمّتع  ال  البلدان،  من  العديد  يف 

بع�س  تكون  قد  وامللكية.  رث  االإ �سعيد  على  مت�ساوية 

2
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“ البلدان قد وّقعت على اتفاقية الق�ساء على جميع اأ�سكال 

قوانينها  تعديل  عليها  يتعنّي  اأنه  غري  املراأة،  �سد  التمييز 

ولة  تعترب نف�سها م�سوؤ اأّنها ال  اأم  لتتما�سى وهذه االتفاقية 

 . وامللكية  رث  االإ �سعيد  على  املراأة  حقوق  �سمان  عن 

طار رقم 2(.  )راجع االإ

رث  ُين�سب التفاوت بني اجلن�سني على �سعيد حقوق االإ

وامللكية اإىل القوانني وال�سيا�سات التي متار�س علنًا التمييز 

البلدان  من  العديد  تطبيق  عدم  اإىل  واأي�سًا  املراأة،  �سّد 

رث.  واالإ بامللكية  املتعلقة  واملن�سفة  القائمة  للقوانني 

ف�ساًل عن انتهاك حّق املراأة يف احلماية من التمييز مبوجب 

اإّن  ال�سيداو،  اتفاقية  عليه يف  من�سو�س  القانون كما هو 

رث وامللكية على قدم  املراأة يف االإ عدم االعرتاف بحّق 

املراأة  اأمن  على  خطرية  ترتبات  له  الرجل،  مع  م�ساواة 

الوطنية.  بالتنمية  ي�رّش  قد  كما  واالقت�سادي  اجل�سدي 

اأو  االرث  يف  حقها  ممار�سة  من  املراأة  تتمّكن  ال  عندما 

امللكية، ت�سعف قدرتها على اإعالة نف�سها وعائلتها. يتفاقم 

املكت�سبة،  املناعة  نق�س  مر�س  حاالت  يف  الو�سع  هذا 

واملعدالت املرتفعة من التمّدن اأو النزوح، اأو حيث اأّدت 

النزاعات اإىل جعل املراأة املعيلة الوحيدة لعائلتها. 

مثلة عاملية حول التفاوت بني اجلن�سني  الإطار 2: اأ

على �سعيد حقوق الإرث وامللكية

●  ين�ّس قانون لي�ضوتو لت�سجيل امللكية )1967( على التايل، “ال يحق 

نظام  مبوجب  متزّوجة  امراأة  با�سم  منقولة  غري  اأموال  اأية  ت�سجيل 

ن لعام 2005(. امللكية امل�سرتكة بني الزوج والزوجة” )امل�ساواة االآ

●  تن�ّس املادة 1749 من قانون �ضيلي املدين على اأّنه يتعنّي على الزوج 

ن  اأمالك الزوجني امل�سرتكة كما واأمالك زوجته )امل�ساواة االآ اإدارة 

لعام 2005(.

يف  حّقهّن  رامل  االأ الن�ساء  تخ�رش  و�أوغند�،  وكينيا،  نيجرييا،  يف    ●

تتزّوجن من جديد  رث عندما  االإ اإليها عن طريق  املنتقلة  االمتالك 

.)Decker، 2006 دكر(

●  يف العام 2005، مل يكن تطبيق القانون العريف يف �ضري�ليون ل�سالح 

الدولية،  العفو  )منظمة  رث  واالإ امللكية  حول  النزاعات  يف  املراأة 

 .)2005

را�سي �ساراًٍ  املراأة يف امتالك االأ اإّن عدم �سمان حقوق 

ب�سكل كبري يف العديد من البلدان يف العامل، ال�سيما يف 

اأفريقيا جنوب ال�سحراء الكربى، حيث تقوم املراأة مبعظم 

غذية. يف الواقع، تربط  عمال الزراعية وتنتج معظم االأ االأ

منظمة الفاو عدم �سمان حقوق املراأة على �سعيد امتالك 

بانعدام  مبا�رشًة  االنتفاع(  را�سي )مبا يف ذلك حقوق  االأ

 Feminist :2002 من الغذائي )منظمة الفاو للعام االأ

Daily News Wire، 2006(. اإّن الن�سبة املنخف�سة 
را�سي، تخّف�س من قدرة املراأة على  للغاية مللكية املراأة لالأ

يف  ت�ساهم  ن�ساطات  ملمار�سة  اعتمادات  على  احل�سول 

منّوهن اخلا�س كما ويف النمّو االقت�سادي ملجموعاتهّن ) 

Agarwal، 2003(. ف�ساًل عن ذلك، اأظهرت درا�سة 
متلك  التي  املراأة  اأّن  الهند  يف  كرياال  يف  ّخراً  موؤ اأجريت 

اأقّل عر�سًة  املنقولة هي  موال غري  اأو غريها من االأ اأر�سًا 

 Panda( رشة� �رشي، بغ�ّس النظر عن دخل االأ للعنف االأ

Agarwal، 2005 &(. يف فرتات ما بعد النزاعات، 
غالبًا ما ت�ستد املنازعة على حقوق املراأة، اإذ اإّن الت�رّشد اأو 

را�سي  باالأ املراأة  مطالبة  ي�سعف  قد  االجتماعي  الت�ستت 

منائي للمراأة، 2001(.  مم املتحدة االإ )�سندوق االأ

الزواج، والطالق وقانون العائلة

التفاوتات  تزال  ال  امللكية،  وقانون  رث  االإ لقانون  نظراً 

والد،  موجودة يف قوانني الزواج، والطالق، وح�سانة االأ

بالن�سبة  همية اخل�سو�سية  البلدان. نظراً الأ العديد من  يف 

للعديد من الن�ساء، قد يكون التمييز �سّد املراأة يف قانون 

اإّن العديد  ب�سكل خا�س. ف�ساًل عن ذلك،  العائلة م�رشاً 

باملراأة  اخلا�سة  ن�سان  االإ املنتظمة حلقوق  االنتهاكات  من 

يتّم ارتكابها من قبل اأفراد عائلة املراأة. يف حني اأّن معظم 

يد  على  ن�سان  االإ حلقوق  انتهاكات  من  يعانون  الرجال 

التي  املراأة  فاإّن  العامة،  �س�سات  املوؤ اأو  الدولة  �س�سات  موؤ

هذا  اإىل  تتعر�س  ن�سانية  االإ حلقوقها  انتهاك  من  تعاين 

اإّن  لذلك،  عائلتها.  اأفراد  قبل  من  منزلها  يف  االنتهاك 

واملحاكم،  واملحاماة  اخلدمات،  اإىل  العادل  غري  النفاذ 

�رشة، يجعل  وتطبيق قوانني متييزّية للزواج والطالق، واالأ

املراأة غري حممية يف املجال حيث هي اأكرث عّر�سة النتهاك 

طار رقم 3(. ن�سان اخلا�سة بها )راجع االإ حقوق االإ
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رث وامللكية،  يف ظّل احلقوق التمييزية على �صعيد االإ

قد يكون للتمييز �صّد املراأة يف قانون العائلة اأثراً معاك�صًا 

من اجل�صدي واالقت�صادي للمراأة واأوالدها.  مثلة يف العامل حول القوانني ”“على االأ الإطار 3 : اأ

التمييزّية املتعلقة بالزواج والعائلة 

التي  التعيدالت  م�رش، على الرغم من بع�س التح�سينات بف�سل  يف    ●

ها على قانون العائلة، ال تزال حقوق املراأة والرجل خمتلفة  مّت اإجراوؤ

بات   ،2004 ول  االأ كانون  من  ابتداًء  بالطالق.  يتعلق  ما  متامًا يف 

يحّق للرجل امل�رشي اأن يطّلق زوجته من دون تربير اأو حتى املثول 

اإثبات  املراأة امل�رشية تقدمي  يتعنّي على  اأّنه  اأي حمكمة، يف حني  اأمام 

زوجها  تطّلق  اأن  من  تتمّكن  لكي  ذى  الأ تعّر�سها  عن  للمحكمة 

ن�سان، 2004(.  )منظمة ر�سد حقوق االإ

●   ي�سمح قانون الزواج يف تنز�نيا للعام 1971 للرجل بالزواج يف �سّن 

الثامنة ع�رش، يف حني اأن ال�سن القانوين للزواج هو 15 عامًا بالن�سبة 

الطفل  حقوق  اتفاقية  مبوجب  الفتيات  حّق  ينتهك  ما  ناث،  لالإ

ن، 2005(.  )امل�ساواة االآ

ير�نية املطّلقة بح�سانة اأوالدها اإىل حني بلوغهم �سّن  ●   ي�سمح للمراأة �لإ

.)Halper، 2005( ال�سابعة

حني  يف  والدها،  الأ جن�سيتها  منح  للمراأة  ميكن  ال  بنغالدي�س،  يف    ●

والد  ب اأو اجلّد من اجلن�سية البنغالد�سية منح جن�سيتهم لالأ يحق لالأ

ن، 2005(. نف�سهم. )امل�ساواة االآ

اتفاقية  اأحكام  �رشيح  ب�سكل  التفاوتات  هذه  تنتهك 

الزواج  يف  مت�ساوية  حقوق  املراأة  متنح  التي  ال�سيداو 

مم املتحدة، 1979(. غالبًا ال ي�سع للمراأة يف  والطالق )االأ

البلدان التي يكون فيها قانون العائلة متييزي، اإال البقاء يف 

زواٍج غري �سعيد اأو حتى يف زواج يحكمه العنف. على 

والد داخل  الرغم من حتّمل املراأة ملعظم عبء االعتناء باالأ

�رشة، قد ال متتع املراأة بحّق مت�ساٍو يف ح�سانة اأوالدها  االأ

لدى حّل زواجها. يف ظّل احلقوق التمييزية على �سعيد 

قانون  املراأة يف  �سّد  للتمييز  يكون  قد  وامللكية،  رث  االإ

واالقت�سادي  اجل�سدي  من  االأ على  معاك�سًا  اأثراً  العائلة 

املراأة على  التمييز �سّد  للمراأة واأوالدها. غالبًا ما يرتافق 

�سعيد امللكية مع التمييز �سد املراأة يف قانون العائلة: على 

رملة  واالأ املطلقة  فغانية  االأ للمراأة  بالن�سبة  املثال،  �سبيل 

الو�سيلة  الت�سّول  ي�سّكل  طالبان،  نظام  يف  واأوالدها 

 .)Grima، 2003( احلياة  قيد  على  للبقاء  الوحيدة 

من  العديد  يف  موجود  اجلن�سية  قانون  يف  التمييز  اإّن 

وعلى  )كما  املراأة  على  خطري  ب�سكل  ّثر  ويوؤ البلدان 

زوجها واأوالدها(، ال�سيما يف ما يتعّلق باحلّق يف العمل، 

مناطق من عدم  عّدة  املراأة يف  تعاين  والتعّلم.  وال�سحة، 

م�ساواة يف هذا املجال. 

العنف املرتكب 

�سا�س نوع اجلن�س  على اأ

اأكرث  اجلن�س  نوع  اأ�سا�س  على  املرتكب  العنف  ي�سّكل 

ن�سان  االإ حلقوق  واملدّمرة  املنتظمة  االنتهاكات  اأ�سكال 

البدنية،  املراأة  �سالمة  انتهاك  عن  ف�ساًل  للمراأة.  العائدة 

اجلن�س  نوع  اأ�سا�س  على  املرتكب  العنف  ي�ستخدم 

واإذاللها.  ومعاقبتها  واإ�سكاتها،  املراأة  لتخويف  كو�سيلة 

Ellen Johnson- امل�ستقلتان  اخلبريتان  قامت 

“املقررة  بتف�سري   Elisabeth Rehnو  Sirelaf
من  العديد  اأّن  على  املراأة”،  �سّد  بالعنف  املعنية  اخلا�سة 

وقات  االأ من  كثري  يف  العنف  تواجهن  والفتيات  الن�ساء 

فرتات  وخالل  وبعدها  النزاع  فرتات  قبل  حياتهن:  يف 

ال�سلم )Johnson-Sirleaf & Rehn، 2002(. ال 

اأو  باأي طبقة اجتماعية معّينة،  املراأة  العنف �سّد  ينح�رش 

جمموعة اإتنية، اأو طائفية، اأو حتى باأي فرتة من الوقت بل 

تهديداً  اأ�سا�س نوع اجلن�س  املرتكب على  العنف  ي�سّكل 

م�ستمراً وعاملّيًا للمراأة. 
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مثلة من حول العامل  الإطار 4: اأ

ة عن العنف �سّد املراأ

●  يف �أوغند�، ما زال االغت�ساب الزوجي ال يعّد جرمية، كما اأّن قانون 

للرجل.  منه  اأكرث  للمراأة  �سعبًا  الطالق  يجعل  املن�سف  غري  العائلة 

اأ�سار  اأوغندا قد وّقعت على اتفاقية ال�سيداو،  على الرغم من كون 

ن�سان للعام 2003 اإىل اأّن العديد من  تقرير ملنظمة ر�سد حقوق االإ

قانون  اأي  ت�سّن  اأّن احلكومة مل  تعتقد  اأوغندا  الن�ساء يف  جمموعات 

ر�سد  )منظمة  املراأة.  �سّد  العنف  مرتكبي  ومعاقبة  مقا�ساة  يكفل 

ن�سان، 2003(.  حقوق االإ

اأّن  املراأة  �سّد  بالعنف  املعني  اخلا�س  املتحدة  مم  االأ مقرر  وجد     ●

التقّيد  “عن  عاجزاً  العدل  نظام  جعلت  �ملك�ضيك  يف  الالمركزية 

بفعالية مبوجباته الدولّية، ال�سيما يف ما يتعّلق بالعنف �سّد املراأة”. 

يف حني اأّن بع�س الدول و�سعت قوانني تقدمّية وتابعت تطبيق هذه 

القوانني ب�سكل نا�سط، ال تزال 20 دولة اأخرى ال تدين االغت�ساب 

للطالق،  ك�سبب  املنزيل  بالعنف  تعرتف  مل  دولة  و11  الزوجي، 

وهناك حتى دولة واحدة ت�سمح للرجل “مبمار�سة حق التاأديب جتاه 

مم املتحدة اخلا�س املعني  من ميكنه ممار�سة هذا احلق عليه” )مقرر االأ

بالعنف �سّد املراأة، 2006(. 

●  غالبًا ما يرتافق عدم احرتام حقوق املراأة مع حالة اال�سطراب ال�سيا�سي 

من  العديد  املراأة يف  �سّد  �سديد  اإىل عنف  ّدي  يوؤ مما  واالجتماعي، 

مم املتحدة اخلا�س ال�سابق املعني  املجتمعات امل�سطربة. وفقًا ملقّرر االأ

بالعنف �سّد املراأة، “اإّن العنف �سد املراأة يف كولومبيا، ال�سيما العنف 

اإطار  �سائعًا يف  عماًل  اأ�سبح  امل�سّلحة،  املجوعات  قبل  من  اجلن�سي 

الدويل  ن�ساين  االإ بالقانون  التقّيد  وعدم  ف�سيئًا،  �سيئًا  يتدهور  نزاع 

مم املتحدة اخلا�س املعني بالعنف �سّد املراأة،2001(.       )مقرر االأ

على الرغم من خطورة وانت�سار العنف املرتكب على اأ�سا�س 

القانون  قبل  من  حممية  غري  املراأة  تزال  ال  اجلن�س،  نوع 

العدل  �س�سات  موؤ اأّن  تبنّي  الواقع،  يف  املمار�سات.  اأو 

فراد حول العامل متواطئون يف ارتكاب اأو اال�ستمرار  واالأ

العدل  اأنظمة  معظم  اإّن  املراأة.  �سّد  العنف  ارتكاب  يف 

نوع  اأ�سا�س  على  املرتكب  العنف  تعالج  ال  العامل  حول 

البلدان التي تتمّتع بقوانني  اجلن�س بال�رشعة املطلوبة. يف 

بحماية  اخلا�سة  القوانني  تطبيق  يتم  ال  ما  غالبًا  منا�سبة، 

حيان تكون  االأ بع�س  اأو يف  التنفيذ،  قيد  املراأة وو�سعها 

هذه القوانني متحّيزة ل�سالح مرتكب العنف. يف غريها 

العنف  �سحية  وقعن  اللواتي  الن�ساء  تالم  البلدان،  من 

ولية  املرتكب على اأ�سا�س نوع اجلن�س ويتّم حتميلهن امل�سوؤ

مم  يف املحاكم عن العنف املرتكب �سّدهّن )�سندوق االأ

4(. ي�سكل  طار رقم  للمراأة( )راجع االإ منائي  املتحدة االإ

العنف املرتكب �سّد املراأة على اأ�سا�س نوع اجلن�س اأحد 

معدالت  ظّل  ويف  والوفاة  �سابة  لالإ الرئي�سية  �سباب  االأ

قد  املكت�سبة،  املناعة  نق�س  بفريو�س  اال�سابة  من  مرتفعة 

ّدي حوادث العنف غري املميتة اإىل الوفاة مع الوقت.  توؤ

�ستهانة بالعنف املرتكب �سّد املراأة على اأ�سا�س  ال جتدر االإ

نوع اجلن�س من بني اأ�سكال اأخرى من التمييز �سّد املراأة. 

اأّن  اجلن�سني  بني  امل�ساواة  عن  املدافعني  من  العديد  يعترب 

كاأداة  ي�ستخدمان  بالعنف  والتهديد  املراأة  �سّد  العنف 

 .)Mackinnon، 1998( البطريركي  النظام  لتطبيق 

يجب على جميع الربامج التي ترّكز على املراأة اأو امل�ساواة 

بني اجلن�سني االعرتاف باأّن العنف لي�س من اأحد اأ�سباب 

اإ�سابة املراأة واإهانتها الرئي�سّية فح�سب، بل ي�سّكل اأي�سًا 

فيها  مبا  العامة،  احلياة  يف  املراأة  مل�ساركة  مهّمًاً  حاجزاً 

�س�سات قطاع العدل.  موؤ

العدالة التقليدية 

مقابل العدالة الر�سمية

العرفية  اأو  التقليدية  العدالة  اآليات  دعم  عن  املدافعة  تتّم 

�سخا�س  لالأ بالن�سبة  العدالة  اإىل  الو�سول  لتعزيز  كو�سيلة 

اأو  املوقع  اأو  تني،  االإ االنتماء  اأو  الفقر،  نتيجة  املهّم�سني 

�سخا�س العاديون يف  �سباب. غالبًا ما يعترب االأ غريها من االأ

املجتمع اأي من غري النخبة، اأجهزة العدالة التقليدية على 

مم  اأنها اأكرث �رشعية، ومنا�سبة وميكن النفاذ اإليها )برنامج االأ

منائي، 2004(. ف�ساًل عن ذلك، حيث تطّبق  املتحدة االإ

الف�ساد وا�ستيالء  التقليدية، غالبًا ما يكون  العدالة  اآليات 

ليات  النخبة على موارد التنمية اأقّل انت�ساراً. لكن ميكن الآ

اأن تت�سبب بالتمييز �سّد املراأة وغالبًا ما  العدالة التقليدية 

من  يًّا 
اأ اأّن  من  للتاأّكد  احلذر  توّخي  يجب  بذلك.  تقوم 

قبل  املدعومة من  التقليدية  العدالة  مبادرات على �سعيد 

باتفاقية  يتقّيد  و�رشكائه،  منائي  االإ املتحدة  مم  االأ برنامج 

ن�سان. لكن  طر املعيارية حلقوق االإ ال�سيداو وغريها من االأ

�سارة اإىل اأّن العمل مع اآليات العدالة التقليدية التي  جتدر االإ

لدى  اأحيانًا  يكون �رشوريًا  قد  املراأة  �سّد  التمييز  متار�س 

طار رقم 5(.  العمل نحو التغيري. )راجع االإ

للمراأة.  مالئمة  غري  العرفية  العدل  اآليات  جميع  لي�ست 

يف  الت�رشيعي  القانون  اإدخال  اأّن  كينيا  من  البينات  تدّل 

خّف�س  را�سي  االأ وملكية  ال�سكوك  بت�سجيل  يتعلق  ما 

 Castillo Diaz( را�سي.  باالأ العرفية  املراأة  مطالبات 

العرفية  العدالة  اآليات  تقدم  ذلك،  عن  ف�ساًل   .)2006
للمراأة م�ساحًة حلّل النزاعات، يقبل بها الرجال وبالتايل، 
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ليات التقليدية التي  مثلة من العامل حول الآ الإطار 5: اأ

ة متار�س التمييز �سّد املراأ

●   يلجاأ %85 من �سكان �ضري�ليون اإىل املحاكم العرفية لبّت النزاعات. 

املراأة على �سعيد حقوق  التمييز �سّد  املحاكم متار�س  اأّن هذه  تبنّي 

رث، والق�سايا املتعلقة بجرائم العنف املرتكب  امللكية، وحقوق االإ

يف  العرفية  املحاكم  عمل  فريق  يتاألف  اجلن�س.  نوع  اأ�سا�س  على 

منظمة  حتى  وجدت  الرجال.  من  �ساحقة  اأغلبية  من  �سرياليون 

العفو الدولية حاالت من االتهامات امللّفقة �سّد املراأة ومن احلب�س 

الق�ساء  اإىل  تلجاأ  التي  املراأة  �سّد  عقابية  اأعمال  املعتربة  التع�ّسفي، 

مبوجب القانون العريف )منظمة العفو الدولية، 2005(. 

ن�سان العديد من االنتهاكات املّدعى  ●   حددت منظمة ر�سد حقوق االإ

بها حلقوق املراأة منذ اأن بات قانون ال�رشيعة ي�سمل الق�سايا اجلرمية 

يف نيجرييا ال�سمالية. لي�س فقط اأّن �سهادة املراأة ت�ساوي ن�سف �سهادة 

الرجل، بل اأي�سًا ميكن اتهام املراأة باخليانة ملجّرد اأن ت�سبح حاماًل. 

متنع املحاميات من ممار�سة مهامها يف املحاكم اإال من خالل املحامني 

ن�سان، 2004(.  الرجال �سمن فريقها. )منظمة ر�سد حقوق االإ

ليات منه  �سهل الو�سول اإىل هذه االآ ي�سبح للمراأة من االأ

اإىل اأنظمة العدالة الر�سمية.

�س�سات  قد تكون اآليات العدالة التقليدية اأكرث متثياًل من موؤ

خالف  على  املراأة.  م�ساركة  حيث  من  الر�سمية  العدالة 

العدالة حول  �س�سات  موؤ املراأة يف  متثيل  احلاد يف  النق�س 

يف  الغاكاكا  نظام  حماكم  يف  الق�ساة  من   35% العامل، 

كرث ارتفاعًا من  رواندا هم من الن�ساء. تعّد هذه الن�سبة االأ

املتحدة  مم  االأ )�سندوق  العامل  العدالة يف  �س�سات  موؤ بني 

منائي للمراأة(. طالبت املراأة يف رواندا ا�ستبعاد اجلرائم  االإ

من  اجلن�س  نوع  اأ�سا�س  املراأة على  �سّد  املرتكبة  اجلن�سية 

�سالحية  �سمن  اإدراجها  واإىل  الغاكاكا  نظام  اآليات 

املرتكبة  اجلرائم  تعالج  التي  والدولية  الوطنية  املحاكم 

بادة اجلماعية عام 1994.  خالل االإ

العدالة  اآليات  حتليل  يجب  ثقايف،  وجمتمع  بلد  كل  يف 

اأجل  من  املراأة،  حقوق  منظور  من  والعرفية  التقليدية 

اأي�سًا  �سارة  االإ امل�ساواة بني اجلن�سني. جتدر  برنامج  تعزيز 

اإىل اأّنه يف حني اأّنه لكل من نظامي العدالة الر�سمي وغري 

التعدد على  اأن يكون  “ميكن  الر�سمي ح�سناته و�سيئاته، 

االرتباك،  يثري  اأّنه  مبا  املراأة،  مل�سالح  معاٍد  العدالة  �سعيد 

مبقاومة  الرجال  عليها  يطغى  التي  للمجتمعات  وي�سمح 

مطالبات املراأة من خالل التنّقل بني النظامني وتاأجيل اأو 

 .)Castillo-Diaz، 2006( ”اإبطال اأي اإ�سالحات

العدالة النتقالية

املجتمعات  تواجهها  التي  التحديات  اأبرز  اأحد  اإّن 

اخلارجة من النزاع، هو اإعادة اإر�ساء اآليات العدالة. غالبًا 

املحلية  املجتمعات  حاجة  بني  توازن  اإيجاد  ي�سعب  ما 

للم�ساحلة وبني حاجة الفرد اإىل العدالة. ف�ساًل عن ذلك، 

فالت من العقاب التي غالبًا ما ت�سود خالل  اإّن ثقافة االإ

فرتة النزاع، قد يكون لها اأثراً خماّلً لال�ستقرار يف مرحلة 

مر ب�سكل خا�س عندما يتعلق  ما بعد النزاع. يطّبق هذا االأ

االغت�ساب  حوادث  بلغت  املراأة.  �سّد  باجلرائم  مر  االأ

�سديدة  م�ستويات  اجلن�سي  العنف  اأ�سكال  من  وغريها 

اليوم  ت�سهد حروبًا  التي  املناطق  العديد من  اخلطورة يف 

يف   .)Johnson-Sireleaf & Rehn، 2002(

كادمييني واملدافعني عن امل�ساواة بني اجلن�سني  حني اأّن االأ

يت�ساءلون عن مدى قدرة املالحقات الق�سائية على ردع 

اأ�سا�س  على  املرتكب  بالعنف  املتعلقة  اجلرائم  ارتكاب 

نوع اجلن�س، طالبت الن�ساء يف املجتمعات اخلارجة من 

اجلرائم  عن  ولون  امل�سوؤ ميثل  اأن  وتكراراً  مراراً  النزاع، 

Castillo-( القانونية اأمام املحاكم  املرتكبة �سّد املراأة 

Diaz، 2005(. ف�ساًل عن ذلك، مبا اأّن العدالة االنتقالية 
يف  القانون  �سيادة  اإر�ساء  عادة  الإ رئي�سية  اإ�سرتاتيجية  هي 

ولوية اإىل  املجتمعات اخلارجة من النزاع، يجب اإيالء االأ

اجلرائم املرتكبة �سّد املراأة يف اآليات العدالة االنتقالية. 

على الرغم من العديد من التحديات اأمام تاأمني و�سول 

اإىل العدالة يف املجتمعات اخلارجة من النزاع، قد  املراأة 

لتعزيز  جديدة  �سيا�سية  م�ساحًة  االنتقالية  املراحل  ّمن  توؤ

�س�سات  بقاء على العديد من املوؤ حقوق املراأة. مبا اأّنه يتّم االإ

االنتقالية يف املراحل التالية، من ال�رشوري �سون حقوق 

ما  املراحل  يف  منا�سب  ب�سكل  حممية  تكون  لكي  املراأة 
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�ص�صات االنتقالية  بقاء على العديد من املوؤ ّ االإ
مبا اأّنه يتم

يف املراحل التالية، من ال�رضوري �صون حقوق املراأة لكي 

تكون حممية ب�صكل منا�صب يف املراحل ما بعد

”“ االنتقالية ومراحل التنمية.  بعد االنتقالية ومراحل التنمية. غالبًا ما تكون جمموعات 

ر�س نا�سطني على  الن�ساء ومنا�رشي حقوق املراأة على االأ

اخلارجة  املجتمعات  يف  بالعدالة  املتعلقة  امل�سائل  �سعيد 

طار رقم 6(. من النزاع. )راجع االإ

نظراً اإىل اأّن العدالة االنتقالية ترّكز على امل�ساحلة، والتئام 

للمراأة  املت�ساوية  امل�ساركة  فاإّن  ال�سالم،  واإر�ساء  اجلروح 

العدالة  و�سمل املجتمع املدين �رشوريان ل�سمان و�سول 

يف  ت�سارك  التي  املراأة  لكّن  املجتمع.  اأفراد  جميع  اإىل 

تعّر�س  قد  النزاع،  بعد  ما  فرتة  الق�سائية يف  جراءات  االإ

من ال�سديد: قد ي�سعى مرتكبو  نف�سها حلالة من انعدام االأ

اجلرائم �سّد املراأة اإىل اإ�سكاتهّن اأو االنتقام منهّن. يجب 

اأن تهدف الربامج اإىل اأخذ اأمن املراأة بعني االعتبار لدى 

جراءات الق�سائية  ت�سجيعهّن على امل�ساركة يف اأي من االإ

اأمام العدالة االنتقالية. 

مثلة من العامل حول جمموعات تدافع عن  الإطار 6: اأ

العدالة املراعية للفروق بني اجلن�سني يف املجتمعات 

اخلارجة من النزاع

●   اإّن املنظمات الن�سائية يف ليبرييا، مثل �سبكة املراأة يف �سنع ال�سالم، 

من  ع�ساء  االأ مل�ساعدة  املجتمعات  مل�ساحلة  عمل  حلقات  تنّظم 

الرجال والن�ساء يف املجتمع املحلي على تخطي �سدماتهم. رّكزت 

ال�سحايا، من  ال�سالم على كل من  املراأة يف �سنع  �سبكة  ن�ساطات 

مم املتحدة  طفال يف الكثري منهم، ومرتكبي اجلرائم )�سندوق االأ االأ

منائي للمراأة(. االإ

●   يف العام 2003، �ساركت جمموعات املراأة يف �ضري�ليون يف جل�سة 

اأيام عقدتها جلنة تق�سي احلقائق وامل�ساحلة، وقد  خا�سة ملدة ثالثة 

مم  هلية )االأ رّكزت على اجلرائم �سّد املراأة املرتكبة خالل احلرب االأ

املتحدة، 2003(. 

الجتهاد الدويل

تقّدمًا  الدويل  االجتهاد  اأحرز  خرية،  االأ ال�سنوات  يف 

الهيئات  اإّن  للمراأة.  العدالة  تاأمني  �سعيد  على  ملحوظًا 

ال�سابقة،  ليوغو�سالفيا  الدولية  اجلنائية  كاملحكمة 

اجلنائية  واملحكمة  لرواندا  الدولية  اجلنائية  واملحكمة 

الدولية تبذل اأق�سى جهودها لتاأمني العدالة يف ما يتعلق 

طار رقم 7(. باجلرائم املرتكبة �سّد املراأة. )راجع االإ

على الرغم من اأّن الكثري من االجتهاد الدويل ال يندرج 

مم املتحدة  يف اإطار برامج الو�سول اإىل العدالة لربنامج االأ

منائي، اإال اأّن تطّور االجتهاد الدويل يف ما يتعلق بالعنف  االإ

هو  اجلن�س  نوع  اأ�سا�س  على  املرتكب  والعنف  اجلن�سي 

تطّور غري م�سبوق، كما واأّنه يربهن عن اجلدية التي يتعامل 

مم  فيها املجتمع الدويل مع هذه املوا�سيع. ميكن لربنامج االأ

منائي ا�ستخدام املعايري التي و�سعتها املحكمة  املتحدة االإ

املتعلقة  املعيارية  طر  االأ من  غريها  مع  الدولية،  اجلزائية 

بحقوق املراأة، مثل اتفاقية ال�سيداو، لل�سغط على �سانعي 

القرارات يف ما يتعلق بهذه امل�سائل. 

م�ساركة املراأة يف قطاع العدل

القطاع  �س�سات  موؤ املراأة يف معظم  متثيل  نق�س يف  هناك 

العدل  قطاع  على  ينطبق  مر  االأ هذا  العامل.  حول  العام 

الن�ساء  ن�سبة  اإّن  العامل،  دول  معظم  يف  خا�س.  ب�سكل 

املحاميات اأقّل من ن�سبة الرجال املحامني، حتى اأّن ن�سبة 

الن�ساء اللواتي يبلغن منا�سب مهمة يف املحاماة هي اأقّل 

ّدي اإىل عدد قليل من الن�ساء  بكثري من ن�سبة الرجال، ما يوؤ

هالت ل�سغل منا�سب يف قطاع العدل )بي بي �سي،  املوؤ

قّل متثياًل  2004(. يف حني اأّن قطاع العدل هو القطاع االأ
نق�س يف  اأي�سًا  هناك  احلكومات،  من  العديد  للمراأة يف 

)راجع  الت�رشيعية.  الهيئات  ال�رشطة، ويف  املراأة يف  متثيل 

طار رقم 8(. االإ
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من املهّم عدم االفرتا�س باأّن وجود املراأة يف قطاع العدل 

�س�سات اأكرث مراعاة الحتياجات  ّدي بال�رشورة اإىل موؤ �سيوؤ

املراأة. يف الواقع، عندما تكون م�ساركة املراأة �سبه �سكلية، 

على  يحملهم  ب�سغٍط  واملراأة  الرجل  من  كل  ي�سعر  قد 

التق�سري يف مراعاة امل�سائل املتعلقة باملراأة وعدم امل�ساواة 

يف  املمار�سني  اإّن  ذلك،  من  الرغم  على  اجلن�سني.  بني 

قطاع العدل من ن�ساء ورجال على حّد �سواء، يتمتعون 

الق�سائية  جراءات  اإطار االإ بقدرات ومهارات خمتلفة يف 

واخلدمات لزبائنهم. على �سبيل املثال، يف حاالت العنف 

املرتكب على اأ�سا�س نوع اجلن�س، قد ت�سعر ال�سحايا من 

مان لدى التعامل مع �رشطية،  الن�ساء مبزيد من الراحة واالأ

اأ�سارت املنظمة غري  اأو قا�سية. كما  اأو حمامية  اأو حمققة، 

Women Waging Peace يف درا�ستها  احلكومية 

ال�سابقة،  ليوغو�سالفيا  الدولية  اجلزائية  املحكمة  حول 

فريق  ون�ساء �سمن  واملحاميات  القا�سيات  �سّهل وجود 

ال�سابقة،  ليوغو�سالفيا  الدولية  اجلزائية  املحكمة  عمل 

و�ساهدات  الن�ساء  من  �سحايا  جمع  عملية  كبري  ب�سكل 

والن�ساء  الرجال  ت�سجيع  بهدف   .)Mertus، 2004(

يف قطاع العدل على املدافعة عن امل�ساواة بني اجلن�سني، 

وبناء  كما  والن�ساء  الرجال  معرفة  لتعزيز  بحاجة  نحن 

مهاراتهم يف تطبيق نهج قائم على امل�ساواة بني اجلن�سني 

وحقوق املراأة يف عملهم.

مثلة من العامل عن التقدم املحرز على �سعيد الجتهاد الدويل الإطار 7: اأ

قامة املحكمة اجلنائية الدولية ليوغو�ضالفيا  �سا�سيني الإ ●   �سّكل كل من االغت�ساب والعنف املرتكب على اأ�سا�س نوع اجلن�س العن�رشين االأ

ال�سابقة، وكان العديد من املتهمني اأمام املحكمة متهمون بجرائم مرتكبة على اأ�سا�س نوع اجلن�س. �سغطت النا�سطات البو�سنيات 

�سكل  كاأخطر  اجلن�س  نوع  اأ�سا�س  على  املراأة  �سّد  املرتكب  العنف  املحكمة العتبار  على  م�ستمر  ب�سكل  املراأة  يف جمال حقوق 

�سكال انتهاك حقوق االن�سان، بدل من اعتباره جمّرد نتيجة من نتائج احلرب. يف العام 2004، وجدت املنظمة غري احلكومية  الأ

لف من الرجال والن�ساء، من بني  Women Waging Peace  اأّن فريق عمل املحكمة اجلنائية الدولية ليوغو�سالفيا ال�سابقة املوؤ
اآخرين، يعتقدون اأّن تركيز املحكمة ال�سديد على اخلربات يف جمال امل�سائل اجلن�سانية كان له اأثراً اإيجابيًا على اإجراءات املحكمة. اإّن 

وجود ن�ساء ورجال يتمتعون بالتدريب واخلربات يف جمال امل�سائل اجلن�سانية �سّهل حتديد وحت�سري ال�ساهدين الذين اختربوا اجلرائم 

دعاءات، مبا اأّن الن�ساء كّن اأحيانًا الوحيدات  املرتكبة على اأ�سا�س نوع اجلن�س. ف�ساًل عن ذلك، كانت �سهادة املراأة �رشورية لربهنة االإ

 .)Mertus، 2004 ( احلا�رشات لدى وقوع حوادث االغت�ساب اجلماعي وغريها من اجلرائم املرتكبة على اأ�سا�س نوع اجلن�س

يف العام 2008، اعتربت املحكمة اجلنائية الدولية ليوغو�سالفيا ال�سابقة اتهامات العنف اجلن�سي على اأّنه �سكل من اأ�سكال التعذيب 

 .)Askin، 2003(

ن�سانية. يف العام 1998،  �سا�سي للمحكمة اجلنائية الدولية لرو�ند� االغت�ساب على اأّنه جرمية �سّد االإ ●   تعترب املادة 3 من النظام االأ

اأدانت املحكمة اجلنائية الدولية ليوغو�سالفيا ال�سابقة جان بول اأكيا�سو Jean-Paul Akeyasu بجرم االغت�ساب كجرم �سّد 

 .)Askin، 2003( بادة اجلماعية يف رواندا ن�سانية لدوره يف حتفيز العنف �سّد املراأة خالل االإ االإ

مثلة عن تعميم  �سا�سي للمحكمة اجلنائية الدولية هو من بني اأبرز االأ منائي للمراأة، “اإّن نظام روما االأ مم املتحدة االإ ●   وفقًا ل�سندوق االأ

الق�رشية،  والدعارة  اجلن�سي،  واال�سرتقاق  االغت�ساب،  اأّن  على  �رشيح  ب�سكل  ين�ّس  دولية.  معاهدة  يف  اجلن�ساين  املنظور  مراعاة 

ن�سانية. يندرج االجتار �سمن اجلرمية �سّد  واحلمل الق�رشي، والتطهري الق�رشي والعنف اجلن�سي هي جرائم حرب وجرائم �سّد االإ

ن�سانية. يف �سباط العام 2003، مّت انتخاب اأّول ق�ساة للمحكمة: من بني الق�ساة الثماين ع�رش املنتخبني، 7 كّن من الن�ساء، ما  االإ

املتحدة  مم  االأ )�سندوق  عادًة«  الدولية  املحاكم  يعملن يف  اللواتي  للن�ساء  جّداً  املنخف�س  العدد  �سوء  على  تاريخّيًا  اإجنازاً  ي�سّكل 

منائي للمراأة، 2006(.  االإ

مثلة من العامل عن النق�س  الإطار 8: اأ

يف متثيل املراأة يف قطاع العدل

مم املتحدة ملكافحة الف�ساد باأّن  ●   يف العام 2005، اأفاد تقرير اتفاقية االأ

هناك 29 قا�سية، و1920 قا�ٍس يف �أفغان�ضتان، و25 قا�سية مقابل 

985 قا�ٍس يف �أثيوبيا، و434 قا�سية مقابل 1982 قا�ٍس يف جنوب 
مم املتحدة ملكافحة الف�ساد، 2005(. �أفريقيا )اتفاقية االأ

●   منذ العام 2004، اأ�سبح هناك امراأة واحدة قا�سية يف م�رش )منظمة 

ن�سان، 2004(.  ر�سد حقوق االإ

●   يف العام 1999، مل يكن هناك من ن�ساء يف املحاكم الثالثة العليا يف 

منائي للمراأة(. مم املتحدة االإ كولومبيا )�سندوق االأ

●   منذ العام 2002، مل يعد هناك �سوى ثالث ن�ساء جتل�سن يف املحكمة 

اجلزائية الدولية ليوغو�ضالفيا ال�سابقة، اأو يف املحكمة اجلزائية الدولية 

.)Johnson-Sirleaf and Rehn، 2002( �لرو�ند
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 عدم االفرتا�ص باأّن وجود املراأة يف قطاع العدل 
ّ
من املهم

�ص�صات اأكرث مراعاًة الحتياجات املراأة. ”“�صيوؤّدي بال�رضورة اإىل موؤ

مام  احلواجز اأ

ة اإىل العدالة و�سول املراأ

العدالة  اإىل  والرجل  املراأة  التفاوت يف طرق و�سول  اإّن 

لربامج  بالن�سبة  اأهمية  يكت�سب  اجلن�س  نوع  ب�سبب 

قد  منائي.  االإ املتحدة  مم  االأ لربنامج  العدالة  اإىل  الو�سول 

اجلن�سانية  بالهوية  خرى  االأ العوامل  من  العديد  تتداخل 

اإىل نظام العدل، مثل العرق،  ملنع و�سول املراأة والرجل 

املدين،  اأو  الريفي  واملوقع  تنية،  واالإ جتماعية،  االإ والفئة 

كما وغريها من العوامل. ت�سمل بع�س العوامل التي متنع 

و�سول املراأة اإىل العدالة، العنا�رش التالية:

طر املعيارية التي  ليات القانونية املنا�سبة واالأ ●   غياب االآ

حتمي حقوق املراأة.

وتعطيها  املراأة  التي حتمي  القانونية  التدابري  جهل     ●

حقوقها وتو�سلها اإىل العدالة. 

ملام ال�سعيف بالقراءة  مية املرتفعة واالإ معدالت االأ    ●

والكتابة لدى املراأة يف العديد من البلدان. 

اإجراءات  يف  للم�ساركة  الوقت  اأو  املوارد  غياب     ●

تتحّمله  الذي  العمل  لعبء  نظراً  ال�سيما  العدالة، 

عالة اأ�رشتها.  املراأة الإ

العديد  ّنه يف  ال�سلبية، الأ اخلوف من االنعكا�سات     ●

من احلاالت، يكون مرتكب اجلرمية اأو املّدعى عليه 

يعرف املراأة ال�سحية اأو املّدعية. 

هالت املنا�سبة �سمن فريق  ●   غياب ن�ساء تتمّتعن باملوؤ

ومعاجلة  تلّقي  اأجل  من  العدالة  �س�سات  موؤ عمل 

�سكاوى املراأة. 

●   خوف املراأة من اأن يتّم نبذها يف املجتمعات املحلية 

التي  للمعاناة  العنف  �سحايا  لوم  اإىل  متيل  التي 

تعّر�سن لها. 

يف  املراأة  حلقوق  االكرتاث  عدم  من  العام  اجلّو     ●

املجتمع.

�رشي والعنف املرتكب  القبول ال�سمني للعنف االأ    ●

على اأ�سا�س نوع اجلن�س يف املجتمع.

اأمام  متثل  التي  املراأة  حتمي  التي  ليات  االآ غياب     ●

املحاكم للو�سول اإىل العدالة.

�رشة واملحاكم املدنية  موال املحدودة ملحاكم االأ ●   االأ

بالنزاعات حول ق�سايا الطالق،  الف�سل  يتّم  حيث 

Nyamu-( امللكية.  وق�سايا  والد  االأ وح�سانة 

.)Musembi، 2005

●   املمار�سات الثقافية اأو الدينية التي متار�س متييزاً �سّد 

املراأة ومتنع و�سولها اإىل اآليات العدالة الر�سمية وغري 

الر�سمية على حّد �سواء.

�سباب املحددة، ي�سّكل عجز املراأة عن  بغ�ّس النظر عن االأ

بني  للتفاوتات  رئي�سّيًا  �سببًا  العدالة  اآليات  اإىل  الو�سول 

اجلن�سني املذكورة اأعاله. اإذا عجزت املراأة عن الو�سول 

املنا�سب من  بال�سكل  العدالة، فهي غري حممية  اآليات  اإىل 

تف�سيل  يتّم  ال�سيداو.  اتفاقية  عليه  ن�ست  كما  التمييز 

ا�سرتاتيجيات حتديد هذا التفاوت يف الو�سول اإىل العدالة 

اأدناه.  
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امل�سائل  حول  برامج  وجود  عن  قطرّيًا  مكتبًا   49 اأفاد 

ن�سانية، بني  املتعلقة بنوع اجلن�س والعدالة وحقوق املراأة االإ

العام 1999 والعام 2005. كما اأ�سارت املكاتب القطرية 

 .
8
التالية الربنامج  لدورة  لها  وخمطط  قائمة  ن�ساطات  اإىل 

ة  �سجّل جناح ترويج و�سول املراأ

اإىل العدالة من خالل برامج 

مم املتحدة الإمنائي برنامج الأ

3
مم املتحدة الإمنائي بر�سم خريطة �ساملة للم�سائل املتعلقة  يف العام 2005، قام برنامج الأ
مم املتحدة  بنوع اجلن�س لتحديد معامل واأطر الربامج يف جميع خطوط خدمات برنامج الأ

�سئلة اإىل جميع املكاتب القطرية، من اأجل حتديد طبيعة  الإمنائي. مّت اإر�سال ا�ستمارات الأ

الربامج التي تنفذها، وم�سدر التمويل، والدعوة املتعلقة بالربامج، والتو�سيات املتعلقة 

بال�سيا�سات املقدمة للحكومات وغريها من اجلهات املعنية.

يلّخ�س الر�سم البياين رقم 1 املجاالت الرئي�سية لربامج 

من  عنها  يفاد  االإ مّت  كما  منائي،  االإ املتحدة  مم  االأ برنامج 

ربعني.  قبل املكاتب القطرية الت�سعة واالأ
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العدل  قطاع  �س�سات  ملوؤ املوجهة  القدرات  تعزيز  اإىل 

ولني يف قطاع العدل،  فراد يف قطاع العدل. اإّن امل�سوؤ واالأ

حلقات  اإىل  احلاجة  باأ�سّد  هم  واملحامني  ال�رشطة  ويف 

وحقوق  اجلن�س  بنوع  املتعلقة  امل�سائل  حول  تدريبية 

مثل  �س�ساتية،  املوؤ القدرات  تعزيز  اإّن  ن�سانية.  االإ املراأة 

ون املراأة، وتعزيز القدرات اخلا�سة بامل�سائل  مكاتب �سوؤ

املتعلقة بنوع اجلن�س �سمن الوزارات، واأجهزة املحاكم، 

قطاع  �س�سات  موؤ قدرة  لتعزيز  �رشورية  هي  وال�رشطة، 

قدم  نف�س  على  والرجل  املراأة  احتياجات  لتلبية  العدل 

امل�ساواة.

�سف، من بني جمموع الربامج، اإّن الربامج املعدة مبا�رشًة  لالأ

للمراأة عرب تقدمي التدريب اأو م�ساعدتها على الو�سول اإىل 

اإىل العدالة،  اأمام الو�سول  اإزالة احلواجز  اأو على  العدالة 

�سغر. نظراً للتفاوتات الكبرية بني قدرة  ت�سّكل العدد االأ

الرجل واملراأة على الو�سول اإىل العدالة، تدعو احلاجة اإىل 

مبا�رشًة.  املراأة  تفيد  برامج  لو�سع  املزيد من اجلهود  بذل 

منائي  االإ املتحدة  مم  االأ �سندوق  مع  بالتعاون  العمل  اإّن 

للمراأة وتطوير برامج مبتكرة يف هذا ال�سندوق، ت�سّكل 

االعتبار  بعني  اأخذهما  يجب  رئي�سيتان  ا�سرتاتيجيتان 

مثلة حول هذه الربامج(.  )راجع الق�سم 4 ملزيد من االأ

الجتماعي  النوع  ح�سب  التحليل 

مل�ستندات قاعدة البيانات

اًل  مف�سّ حتلياًل  لف  املوؤ اأجرى  التقرير،  هذا  و�سع  اأثناء 

العدالة  اإىل  الو�سول  برامج  حول  املتوّفرة  للم�ستندات 

امل�ستندات  على  مرّكزاً  منائي،  االإ املتحدة  مم  االأ لربنامج 

منائي  مم املتحدة االإ املتوّفرة لدى قاعدة بيانات برنامج االأ

)ملزيد  للربنامج  احلالية  الدورة  حتى   1999 العام  منذ 

حتليل  اأظهر   .)8 رقم  املالحظة  راجع  املعلومات،  من 

امل�ستندات املتوفرة ل�ستة واأربعني م�رشوعًا ما يلي: 

●   وجود 29 م�ستنداً حول املراأة ونوع اجلن�س

●   20 م�ستنداً حول امل�سائل املتعلقة بنوع اجلن�س يف 

حتليل الو�سع

●   20 م�ستنداً حول امل�سائل املتعلقة بنوع اجلن�س يف 

ق�سام اخلا�سة باال�سرتاتيجيات والن�ساطات االأ

●   17 م�ستنداً تطّرق اإىل امل�سائل املتعلقة بنوع اجلن�س 

يف الق�سم اخلا�س بالبيانات اخلتامية والنتائج

منائي  مم املتحدة االإ حتى اليوم، رّكزت جهود برنامج االأ

الدعوة  حمالت  على  رئي�سي،  ب�سكل  املجال  هذا  يف 

لدى  القانونية  امل�سائل  حول  الوعي  تعزيز  اإىل  الرامية 

لتطبيق  11 مكتب قطري عن دعم  اأفاد  الرجل واملراأة. 

ما  غالبًا  الذي  ب�ساأنها،  التقارير  واإعداد  ال�سيداو  اتفاقية 

املراأة  عن  للدفاع  الوطنية  ليات  االآ مع  باال�سرتاك  يكون 

خم�سة  دعم  للمراأة.  منائي  االإ املتحدة  مم  االأ �سندوق  اأو 

املعرفة  حول  قوانني  وتدوين  تطوير  قطريًّا  مكتبًا  ع�رش 

م�ساريع  تفوي�س  خالل  من  والعدالة،  اجلن�سانية  مب�سائل 

مكتبًا  ع�رش  خم�سة  ذكر  كما  البيانات.  وجمع  بحث 

لكن  املراأة،  م�ساركة  على  رّكزت  التي  ن�سطة  االأ قطرّيًا 

اجلن�سني  بني  التوازن  حتقيق  تعني  ما  غالبًا  “امل�ساركة” 
�سمن فريق عمل الربنامج. اأفادت ثماين مكاتب قطرية 

املراعية  القوانني  اإ�سالحات  حول  برامج  وجود  عن 

العدل،  لقطاع  �س�ساتي  املوؤ والدعم  احلن�ساين،  للمنظور 

ودعم املراأة وتدريبها. اأفادت 9 مكاتب قطرية عن اإعداد 

حلقات تدريبية حول امل�سائل املتعلقة بنوع اجلن�س، معدة 

ثالث  وطّورت  كما  العدل،  قطاع  يف  والن�ساء  للرجال 

و�سول  م�ساألة  مبا�رشًة  عاجلت  م�ساريع  قطرية  مكاتب 

املراأة اإىل العدالة. 

اأدوات مهمة لتعزيز  ليات املعيارية  تعّد الدعوة ودعم االآ

اإدراك املراأة حلقوقها وقدرتها على الو�سول اإىل العدالة. 

الرامية  الن�ساطات  نق�سًا يف  تبنّي  اجلن�سانية  لكّن خريطة 

الر�سم البياين 1: برامج امل�سائل املتعلقة بنوع اجلن�س 

مم املتحدة الإمنائي وفقًا ملجال  والعدالة لربنامج الأ

الرتكيز

0 5 10 15 20

الوصول إلى العدالة

التدريب لدخول قطاع العدل

تقدمي الدعم املؤسساتي لقطاع العدل

تدريب املرأة وتقدمي الدعم لها

إصالح القوانني

البيانات/البحث

الدعوة
حقوق املرأة اإلنسانية العامة

تطبيق اتفاقية السيداو وإعداد التقارير

املشاركة/
التوازن بني اجلنسني
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●     13 م�ستنداً تطّرق ب�سكل خا�س اإىل املراأة كامل�ستفيدة 
من امل�ساريع

بينت نتائج هذا التحليل اأّنه ال يتّم مراعاة تعميم املنظور 

العدالة  اإىل  الو�سول  برامج  يف  مالئم  ب�سكل  اجلن�ساين 

منائي، مع عدم ذكر املراأة  مم املتحدة االإ اخلا�سة بربنامج االأ

و/اأو نوع اجلن�س يف ما يقارب ن�سف م�ستندات الربامج. 

ذكرت  خرى  االأ الربامج  م�ستندات  ن�سف  من  اأقّل  اإّن 

عدم  يعني  ما  الو�سع،  حتليل  يف  املراأة  اأو  اجلن�س  نوع 

همية الكافية لتقييم احتياجات املراأة يف ما يتعلق  اإيالء االأ

بقطاع العدل، اأو لتقييم احلواجز القائمة على نوع اجلن�س 

املراأة  ذكر  عدم  اإّن  العدالة.  اإىل  الو�سول  اأمام  املحتملة 

ونوع اجلن�س يف حتليل الو�سع هو اأمر مقلق، مبا اأّن التقييم 

ّدي اإىل تطوير اال�سرتاتيجيات ملعاجلة امل�ساكل املحددة  يوؤ

بني  بامل�ساواة  املتعلقة  االعتبارات  كانت  اإذا  التقييم.  يف 

اجلن�سني غائبة يف هذه املرحلة، ي�سعب اإدراج ن�ساطات 

عملية وفعالة متعلقة بامل�سائل اجلن�سانية.

ت�سّمنت  فقط  ربعني  واالأ ال�ستة  الربامج  بني  من   20
اأّن هناك عدداً  ن�ساطات متعلقة مب�سائل اجلن�سانية. حتى 

اخلتامية  البيانات  ق�سم  يف  اجلن�س  نوع  يذكر  منها  اأقّل 

يف  املمار�سني  اأّن  يعني  ّنه  الأ مقلق  اأمر  وهو  والنتائج، 

اإّن  اجلن�سانية.  امل�سائل  نتائج  يتحّملون  ال  املجال  هذا 

املبا�رشة  كامل�ستفيدة  املراأة  ذكرت  التي  امل�ستندات  ن�سبة 

امل�ستندات.  جمموع  اإىل  بالن�سبة  قّل  االأ هي  الربامج،  من 

على الرغم من اأّن الرجل واملراأة قد ي�ستفيدان من مبادرٍة 

معّينة، اإال اأّنه ال ميكن افرتا�س ذلك. ما من �سيء يثبت اأّن 

الربامج تفيد الن�ساء والرجال على نف�س قدم امل�ساواة، اإال 

يف حال اإجراء حتليل منا�سب للم�سائل اجلن�سانية قبل اأي 

ن�ساط وخالله وبعده. 

 على الرغم من اأّن الرجل واملراأة قد ي�صتفيدان من مبادرٍة 

نة، اإال اأّنه ال ميكن افرتا�ص ذلك. ما من �صيء يثبت 
ّ
معي

اأّن الربامج تفيد الن�صاء والرجال على نف�ص قدم امل�صاواة، 

اإال يف حال اإجراء حتليل منا�صب للم�صائل اجلن�صانية قبل اأي 

ن�صاط وخالله وبعده

“
”
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ما من �صيء يثبت اأّن الربامج تفيد الن�صاء والرجال على 

نف�ص قدم امل�صاواة، اإال يف حال اإجراء حتليل منا�صب للم�صائل 

اجلن�صانية قبل اأي ن�صاط وخالله وبعده.  “” الإطار 9: الو�سول اإىل العدالة 

فغان�ستان على امل�ستوى املحّلي يف اأ

ي�سع  ّنه  الأ جّيد  منوذج  هو  املبادرة  هذه  حول   2005 العام  م�ستند  اإّن 

برناجمًا �ساماًل ومتكاماًل حلّل �حلو�جز �جلن�ضانية اأمام الو�سول اإىل العدالة، 

ن�ضطة متعددة  اإّن �ل�ضرت�تيجيات و�لأ وو�سع تدابري ملعاجلة هذه احلواجز. 

اإليه من خمتلف اأوجه تهمي�س املراأة من قطاع  �لنو�حي يف كل ما تتطّرق 

�س�سات قطاع العدل على امل�ستوى املحلي.  العدل �سمن دعم �سامل ملوؤ

منائي للمراأة والوزارة  مم املتحدة االإ مّت التخطيط لل�رش�كات مع �سندوق االأ

الهيئات  من  وغريها  العدل  وزارة  عن  ف�ساًل  املراأة،  ون  ل�سوؤ فغانية  االأ

منية واأخذها  �سرتاتيجية، مّت ذكر احتياجات املراأة االأ احلكومية. خالل االإ

بعني االعتبار، كما واالحتياجات النف�سانية-االجتماعية للمراأة التي قد 

العنف خالل  اأنواع  من  لغريه  اأو  اجلن�سي  للعنف  التعّر�س  نتيجة  ترتّتب 

نظام طالبان. اإّن �لبيانات املقدمة يف م�ستند الربنامج مف�سلة ح�سب نوع 

العدل  قطاع  يف  املراأة  م�ساركة  لتعزيز  حمددة  ن�ضاطات  طرح  مّت  اجلن�س. 

قطاع  �سمن  العاملة  املراأة  قدرات  نحو حت�سني  موّجهة  ون�ساطات  كما 

العدل. مّت التخطيط اأي�سًا لتنظيم حلقات در��ضية عامة حول حقوق املراأة 

املحلي  واملجتمع  املراأة  لدى  القانوين  الوعي  لتعزيز  دعوة  وحملة  كما 

ب�سكل عام.

الربنامج  هذا  يت�سّمن  العدالة،  برنامج  اإىل  للو�سول  اأو�سع  اإطار  �سمن 

ن�ساطات موّجهة خ�سي�سًا نحو املراأة، كما ون�ساطات ترّكز على تعزيز 

الوعي حول م�سائل اجلن�سانية يف كل من قطاع العدل والعامة. لذلك، 

�مل�ضاو�ة  منظور  مر�عاة  يف  يتمثّل  مزدوجاً”  “طريقاً  فغاين  يتبع الربنامج االأ

بني �جلن�ضني ومتكني �ملر�أة. كما واأّن الربنامج يدرج بياناته اخلتامية �سمن 

ولويات الوطنية  منائية، واالأ مم املتحدة للم�ساعدة االإ اأهداف اإطار عمل االأ

يف ما يتعلق بامل�ساواة بني اجلن�سني.

لكن لي�س من ال�رشوري اأن تنعك�س الربامج املالئمة يف بيئة حم�سنة للمراأة 

اإذا  ما  ال  ال�سوؤ يبقى  ر�س.  االأ بالكامل على  لتتمّكن من ممار�سة حقوقها 

كان “ برنامج الو�سول اإىل العدالة على امل�ستوى املحلي يف اأفغان�ستان” 

جميع  على  يتعنّي  ذلك،  من  الرغم  على  املراأة.  اأو�ساع  فعاًل  �سيح�ّسن 

ال�سعي  منائي  االإ املتحدة  مم  االأ برنامج  ي�سعها  التي  الربامج  م�ستندات 

املتعلقة  والن�ساطات  االجتماعي  النوع  اأ�سا�س  على  التحليل  اإدراج  اإىل 

فغاين.  باجلن�سانية ونتائجها بطريقة �ساملة كالربنامج االأ

بالتاأكيد، ال ميكن للم�ستندات املتوّفرة اأن تعك�س ب�سكل 

بع�س  اإّن  ر�س.  االأ على  واإطارها  الربامج  طبيعة  تام 

املكاتب القطرية التي عر�ست براجمها بطريقة اأكرث حمايدة 

للجن�سانية، قد تطّبق يف الواقع براجمها بطريقة مراعية جّداً 

للمنظور اجلن�ساين، لكّنها غري ناجحة يف التعبري عّما تقوم 

به. على خالف ذلك، اإّن اإعداد م�ستند خا�س بالربنامج 

اإزالة  بال�رشورة  يعني  ال  الورق  على  جيد  ب�سكل  يظهر 

من  الرغم  على  العدالة.  اإىل  املراأة  و�سول  اأمام  احلواجز 

للتح�سني،  مهمة  نقاطًا  وامل�ستندات  التقارير  تعّد  ذلك، 

اأي�سًا  بل  فح�سب،  املعلومات  م�ساطرة  اأجل  من  لي�س 

منائي اأن يتحّمل من  مم املتحدة االإ كاأداة ميكن لربنامج االأ

ولية التزاماته على �سعيد امل�ساواة بني اجلن�سني  خالله م�سوؤ

ن�سانية.  وحقوق املراأة االإ

رّكزت  عام،  ب�سكل  املعلومات  قلة  من  الرغم  على 

واجلن�سانية،  املراأة  على  اخلتامية  والبيانات  الن�ساطات 

وقليلة هي م�ستندات الربامج التي اأولت اهتمامًا لكل من 

ليات العدالة ب�سكل من�سف.  احتياجات املراأة والرجل الآ

طار رقم 9 مثاًل عن م�ستند برنامج قام بتحليل  ي�سف االإ

منا�سب ح�سب النوع االجتماعي، وترجم هذا التحليل 

يف بيانات ختامية ونتائج متعلقة بالق�سايا اجلن�سانية.    
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نقاط الدخول لرتويج 

ة اإىل العدالة و�سول املراأ

4

ق�سام ال�سابقة، تختلف احتياجات الرجل  كما ذكر يف االأ

واملراأة على �سعيد العدل، كما واأنهم غالبًا ما يواجهون 

نوع  اأ�سا�س  على  اإليها،  للو�سول  متامًا  تختلف  حواجز 

يقّدمها  التي  ال�ستة  الدعم  اأنواع  من  كال  اإّن  اجلن�س. 

لتعك�س  تكّيف  اأن  يجب  منائي  االإ املتحدة  مم  االأ برنامج 

يف  واملراأة  الرجل  حاجات  ولتلّبي  االختالفات  هذه 

اأّن  من  للتاأّكد  الدخول  نقاط  اإّن  العدل.  قطاع  اإ�سالح 

منائي يعزز  املتحدة االإ مم  املقّدم من قبل برنامج االأ الدعم 

يلي.  ما  املراأة وامل�ساواة بني اجلن�سني، حمددة يف  حقوق 

منائي ملتزم بعقد �رشاكة مع  مم املتحدة االإ مبا اأّن برنامج االأ

خري  منائي للمراأة، ومبا اأّن هذا االأ مم املتحدة االإ �سندوق االأ

قد �سبق واأ�س�س اأر�سيًة مهمة يف هذا املجال، يبنّي الق�سم 

ال�سيا�سات الإمنائية، فريق احلكم الدميقراطي –  مم املتحدة الإمنائي، مكتب  برنامج الأ

املجموعة 2: اإّن تعزيز موؤ�س�سات احلكم املراعية للمنظور اجلن�ساين يقّدم الدعم يف 

جمال العدالة، يف ما يتعلق باحلماية القانونية، والوعي القانوين، واملعونة وال�ست�سارة 

والإ�رصاف  القوانني، واملجتمع املدين  املحاكم، وتطبيق  ق�سايا يف  القانونية، وف�سل 

الربملاين. 

منائي  االإ املتحدة  مم  االأ �سندوق  برامج  حول  اأمثلة  اأدناه 

منائي االعتماد  مم املتحدة االإ للمراأة التي ميكن لربنامج االأ

اأمثلة حول برامج  اأي�سًا  اأّنه يعطي  عليها وتكرارها. كما 

منائي وغريه من  االإ املتحدة  مم  االأ برنامج  قبل  مطّورة من 

والهيئات  الوطنية  واحلكومات  املتحدة،  مم  االأ وكاالت 

غري احلكومية. 

احلماية القانونية

كما ذكر يف الق�سم 2، ما زال الرجل واملراأة غري مت�ساويني 

مم  االأ برنامج  عمل  جماالت  من  العديد  يف  القانون  اأمام 

بها  يتّمتع  التي  املجاالت  يف  حتى  منائي.  االإ املتحدة 

الرجل واملراأة بامل�ساواة اأمام القانون، ال تزال املراأة تواجه 
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منائي  مم املتحدة االإ متييزاً يف الواقع. يتعنّي على برنامج االأ

القيام مبا يلي: 

اإدراج اتفاقية ال�سيداو �سمن املعاهدات الدولية التي   ●

لتعزيز  و�سيلة  منائي  االإ املتحدة  مم  االأ برنامج  يعتربها 

حماية اجلماعات املحرومة.

الت�رشيعات  ملواءمة  الوطنية  املعنية  اجلهات  ت�سجيع   ●

لتطبيق  خطط  وتطوير  ال�سيداو  اتفاقية  مع  الوطنية 

للتطبيق  زمني  جدول  وو�سع  ال�سيداو،  اتفاقية 

يف  املثال،  �سبيل  على  والتقييم.  الرقابة  ومكّونات 

مم املتحدة  منطقة الدول العربية، تعاون �سندوق االأ

لتطوير  الن�سائية  املنظمات  مع  للمراأة  منائي  االإ

بلدان.  �ستة  ال�سيداو يف  اتفاقية  �سبكة خرباء حول 

املتحدة  مم  االأ �سندوق  دعم  عن  نتج  املغرب،  يف 

�رشة  منائي للمنظمات الن�سائية، تعدياًل لقانون االأ االإ

الذي بات ين�ّس على امل�ساواة بني الزوجني. 

دعم بناء القدرات �سمن الهيئات العدلية والهيئات   ●

وحقوق  اجلن�سانية  بامل�سائل  يتعلق  ما  يف  التنظيمية 

املراأة. قد يت�سّمن بناء القدرات تدريبًا على م�سائل 

تطوير  دعم  اأو  العدل،  قطاع  ع�ساء  الأ اجلن�سانية 

ون اجلن�سانية �سمن الوزارات.  مكاتب �سوؤ

ت�سجيع املراأة على امل�ساركة يف قطاع العدل ودعم   ●

جمعيات  تتواجد  العدل.  قطاع  يف  العاملة  املراأة 

الق�ساة من الن�ساء يف الكثري من البلدان حول العامل، 

مفيداً  م�سدراً  ت�سّكل  اأن  اجلمعيات  لهذه  وميكن 

منائي مبا اأّنها حتدد ما ميكن  مم املتحدة االإ لربنامج االأ

اأن تكون احلواجز اأمام و�سول املراأة اإىل العدالة يف 

بلد معنّي.

الوعي القانوين

يختلف مدى وعي الرجل واملراأة حلقوقهم ب�سكل كبري 

يدرك  قد  احلاالت،  من  العديد  يف  اآخر.  اإىل  مكان  من 

التعوي�س  يدركون  ال  قد  لكن  حقوقهم،  واملراأة  الرجل 

املتوّفر لهم يف حال انتهاك حقوقهم. يف حاالت اأخرى، 

قانونًا  لهم  املتوّجب  التعوي�س  واملراأة  الرجل  يدرك  قد 

اإّن  بل، ال ي�ستطيعون الو�سول اإىل العدالة لعدة اأ�سباب. 

جّداً  �سعبًا  العدالة  اإىل  الو�سول  يجعل  بالعنف  التهديد 

بالن�سبة للعديد من الن�ساء. نظراً اإىل اأّن العديد من الن�ساء 

ي�سعني اأو قد يرغنب يف ال�سعي اإىل احل�سول على تعوي�س 

فاإّن  لهّن،  املقربني  �سخا�س  االأ من  وغريهم  اأقاربهّن  من 

من  نوع  اأي  لها  ي�سمن  ال  بحقوقها  املراأة  اإعالم  جمّرد 

احلماية يف حال اختارت املطالبة بهذه احلقوق اأو باآليات 

التعوي�س. بالتايل:

منائي لتعزيز الوعي  مم املتحدة االإ اإّن جهود برنامج االأ  ●

من  القانوين يجب اأن تعرتف وتتعامل مع التهديد لالأ

اإىل  ي�سعني  اللواتي  الن�ساء  من  للعديد  ال�سخ�سي 

عن  الق�سائي  اأو  القانوين  التعوي�س  على  احل�سول 

انتهاك حقوقهم. لدى ت�سجيع املراأة على الو�سول 

منا�سبة  تدابري  تتوّفر  اأن  يجب  العدالة،  اآليات  اإىل 

اآمنة  بيوت  اإىل  اللجوء  ذلك  يف  مبا  املراأة،  حلماية 

واحل�سول على حماية ال�رشطة، اإذا دعت احلاجة. 

يجب اأن يكون نفاذ الرجل اإىل املعلومات اخلا�سة   ●

نفاذ  املتوّفر خمتلفًا عن  القانوين  والتعوي�س  بحقوقه 

املراأة اإىل املعلومات ذاتها. يف العديد من احلاالت، 

�سبيل  على  منزل،  رّب  اإىل  املوّجهة  املعلومات  اإّن 

الذين  املنزل  اأع�ساء  من  غريه  اإىل  ت�سل  ال  املثال، 

يتمتعون بنفوذ اأقّل. يجب على الرجل واملراأة الذين 

يتمتعون بخربة وخربات منا�سبة يف جمال اجلن�سانية، 

من  املثال،  �سبيل  على  بحقوقها.  املراأة  يعلموا  اأن 

النيبالية العاملة واملهاجرة على  اأجل م�ساعدة املراأة 

النيبالية، بدعم من  فهم حقوقها، نّظمت احلكومة 

جل�سات  للمراأة،  منائي  االإ املتحدة  مم  االأ �سندوق 

خمت�رشة للمراأة املهاجرة حول حقوقها قبل مغادرتها 

البلد. 

      اإّن اجلماعات الن�صائية تتفّهم الديناميكيات اجلن�صانية يف 

مم  البلدان التي تعمل فيها وهي يف موقع اأف�صل لدعم برنامج االأ

منائي لت�صميم ا�صرتاتيجيات معلوماتية ت�صتهدف  املتحدة االإ

ال.
ّ
الرجل واملراأة ب�صكل فع “”
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امل�ساعدة  تقدمي  مراكز  عمل  فريق  ي�سّم  اأن  يجب   ●

منائي،  مم املتحدة االإ القانونية التي يدعمها برنامج االأ

�سحايا  مع  التعامل  على  املدّربني  والن�ساء  الرجال 

العنف املرتكب على اأ�سا�س نوع اجلن�س. يجب اأن 

ي�سمح للزبائن من الن�ساء بالتفاعل ح�رشيًّا مع فريق 

العمل من الن�ساء، اإذا دعت احلاجة. 

رئي�سي  كمزّود  الن�سائية  املنظمات  اعتبار  يجب   ●

تتفّهم  الن�سائية  اجلماعات  اإّن  للمعلومات. 

الديناميكيات اجلن�سانية يف البلدان التي تعمل فيها 

املتحدة  مم  االأ برنامج  لدعم  اأف�سل  موقع  يف  وهي 

منائي لت�سميم ا�سرتاتيجيات معلوماتية ت�ستهدف  االإ

الرجل واملراأة ب�سكل فّعال.

قد تقدم املنظمات الن�سائية اأي�سًا الكثري من املواهب   ●

برامج  وو�سع  لت�سميم  حماميات”،  “كغري  للعمل 

الن�سائية  املنظمات  من  الكثري  اأّن  حني  يف  تربوية. 

�سالح القانوين والعديل، ميكن تقدمي  متخ�س�سة باالإ

هذا  يف  الن�سائية  املنظمات  قدرات  لبناء  التدريب 

املجال. 

حول  احلكومة  موظّفي  تدريب  يت�سّمن  اأن  يجب   ●

الوعي القانوين عاماًل جن�سانّيًا، يرّكز على اإمكانية 

حيازة الرجل واملراأة على معلومات خمتلفة، واإدراك 

خمتلفة  وقدرات  كما  املكت�سبة،  احلقوق  خمتلف 

للو�سول اإىل العدالة يف ظّل ظروف معّينة. 

املعونة وال�ست�سارة القانونية

املجالني  يف  املراأة  متثيل  يف  النق�س  اإّن  �سابقًا،  ذكر  كما 

القانوين والق�سائي يقّل�س من اإمكانية املراأة التي ت�سعى اإىل 

العدالة على اإيجاد متثيل مالئم. لكن لي�س من ال�رشوري 

يجب  امراأة.  املراأة،  حلقوق  املراعي  امل�ست�سار  يكون  اأن 

بذل اجلهود لتعزيز معرفة امل�ست�سارين القانونيني بامل�سائل 

اجلن�سانية املتعلقة بعملهم، ويجب تاأمني ذلك للممار�سني 

مم  االأ برنامج  يتعنّي على  والن�ساء.  الرجال  من  القانونيني 

منائي اأن: املتحدة االإ

من  القانوين  املجال  بالعمل يف  املهتمة  املراأة  يدعم   ●

يف  املثال،  �سبيل  على  منح.  تقدمي  برامج  خالل 

درا�سية  منحًا  املتحدة  مم  االأ برنامج  قّدم  ال�سومال، 

هالت، مهتمات بالعمل يف املجال  لن�ساء �سابات موؤ

القانوين. 

للمراأة  احلماية  احتياجات  االعتبار  بعني  خذ  االأ  ●

التخطيط  الق�ساء، من خالل  اإىل  اللجوء  اإىل  ت�سعى  التي 

مراكز  اأو  اآمنة  بيوت  يتطّلب  قد  الذي  مر  االأ للطوارئ، 

لتقدمي الدعم النف�ساين االجتماعي، ومن خالل التن�سيق 

من. �س�سات االأ عن كثب مع موؤ

املحامني،  نقابات  من  وغريها  املحامني  رابطات  اإ�رشاك   ●

ع�سائها على امل�سائل اجلن�سانية وحقوق  وتقدمي تدريب الأ

املراأة. 

تقدمي مراكز امل�ساعدة القانونية ح�رشّيًا للن�ساء لت�سجيعهّن   ●

نواع من التدريب وتاأمني بيئة  على امل�ساركة يف هذه االأ

اآمنة لهّن.

التاأكد من اأّن “ق�سم الطلبات” ميّثل طلبات املراأة والرجل.   ●

القانونية  االحتياجات  من  اأي  تقييم  اإىل  ذلك  ّدي  �سيوؤ

املختلفة للرجل واملراأة ت�سبق حتديد “الطلب”. 

ت�سّكل الكلفة عائقًا اأمام اجلميع. لكن يف الكثري من بلدان   ●

بها  يتمتع  التي  نف�سها  بالو�سائل  املراأة  تتمّتع  ال  العامل، 

موال املطلوبة للو�سول اإىل العدالة.  الرجل للنفاذ اإىل االأ

ي�ساف عامل الفقر اإىل عدم قدرة املراأة على الو�سول اإىل 

العدالة. يجب اأخذ هذه امل�ساألة بعني االعتبار ومعاجلتها 

لتح�سني  امل�سممة  الفقراء  منا�رشة  مبادرات  لدى تطوير 

برنامج  اأجرى   ،2004 العام  يف  العدالة.  اإىل  الو�سول 

من  لّفًا  موؤ تقييمًا  اإندوني�سيا  يف  منائي  االإ املتحدة  مم  االأ

ربات  على  خا�س  ب�سكل  رّكز  م�سح،   5000 من  اأكرث 

املنازل. نتيجة لذلك، مّت تطوير م�رشوع متكني املحرومني 

القانوين وم�ساعدتهم، من اأجل تعزيز اخلدمات القانونية 

التي تطال فئات معينة من املجتمع املحلي، كالن�ساء. 
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الف�سل بالق�سايا يف املحاكم

ميار�س  اأّنه  املحاكم  يف  بالق�سايا  الف�سل  برهن  ما  غالبًا 

مييل  ما  غالبًا  اأعاله،  �سبق وذكر  املراأة. كما  التمييز �سّد 

العرفية واملحكمة  بالق�سايا يف كل من املحكمة  الف�سل 

يف  النفوذ  اأ�سحاب  اإىل  ف�سلية  االأ اإيالء  اإىل  الر�سمية 

الن�ساء  متثيل  يف  احلاد  النق�س  اإّن  الرجال.  اأي  املجتمع: 

مم  االأ برنامج  على  يتعنّي  التفاوت.  هذا  يفاقم  الق�ساة 

منائي القيام مبا يلي: املتحدة االإ

ا�ستخدام الربامج املوجودة، كدعم مراكز التدريب   ●

الق�سائي، لتقدمي التدريب للعاملني يف قطاع الق�ساء 

حول اتفاقية ال�سيداو، وامل�سائل اجلن�سانية، وحقوق 

م�رشوع  فيها  مبا  التدريبية،  الربامج  هذه  اإّن  املراأة. 

قليمي،  االإ الق�سائي  للتدريب  الهادئ  املحيط  جزر 

املحاكم،  الق�ساة، وكاتبي اجلل�سات يف  ت�ستهدف 

�سخا�س الذين ميار�سون مهنة مت�سلة بالقانون.  واالأ

املراأة  اجلن�سانية، وحقوق  م�سائل  ت�سّكل  اأن  يجب 

والتقّيد باتفاقية ال�سيداو حجر اأ�سا�س هذه الربامج. 

اأمناء  ومكاتب  الوطنية  ن�سان  االإ جلان حقوق  دعم   ●

امل�سائل  �سعيد  على  منا�سبة  قدرات  لتطوير  املظامل 

خالل  من  ن�سانية،  االإ املراأة  حقوق  اجلن�سانية، 

ون اجلن�سانية.   التدريب وتطوير مكاتب لل�سوؤ

احلقائق  ي  تق�سّ جلان  يف  املراأة  م�ساركة  ت�سهيل   ●

الن�سائية  املجموعات  تزويد  خالل  من  وامل�ساحلة 

لتنظيم  اإليها  يحتجن  التي  املوارد  اإىل  بالو�سول 

اجلهات  على  ال�سغط  خالل  ومن  م�ساركتهّن 

جراءات. الوطنية من اأجل اإدراج املراأة يف االإ

دعم برامج حماية ال�ساهدين للت�سجيع على م�ساركة   ●

“املراأة و�سمان اأمنها خالل امل�ساركة. 

يف  بالق�سايا  للف�سل  التقليدية  الطرق  اأّن  �سمان   ●

املتحدة  مم  االأ برنامج  قبل  من  املدعومة  املحاكم، 

وهي  ال�سيداو  باتفاقية  تام  ب�سكل  تتقّيد  منائي  االإ

مقبولة من قبل الرجل واملراأة يف املجتمع املحلي. 

تعيني  اأنظمة  لو�سع  الوطنية  املعنية  اجلهات  دعم   ●

وتوظيف لزيادة م�ساركة املراأة يف الق�ساء اإىل اأق�سى 

برز العوائق  حّد. يتطّلب ذلك اأي�سًا حتلياًل كاماًل الأ

اأمام النهو�س باملراأة �سمن قطاع الق�ساء. 

ودعم  اجلمعيات  لت�سكيل  القا�سية  املراأة  دعم   ●

تعزيز  اأجل  من  الن�ساء  للق�ساة  القائمة  اجلمعيات 

�سبيل  على  وتاأثريها.  القا�سية  املراأة  احرتاف 

املتحدة  مم  االأ اإّن �سندوق   ،2000 العام  املثال، يف 

اال�ستئماين للق�ساء على العنف املرتكب �سّد املراأة 

منائي للمراأة،  مم املتحدة االإ املدار من قبل �سندوق االأ

لتنظيم  الق�ساة  للن�ساء  الدولية  للجمعية  منحة  قّدم 

اجلن�سانية، وحقوق  امل�سائل  تدريبية حول  حلقات 

اأوغندا،  يف  قا�سية  ملئة  ال�سيداو  واتفاقية  املراأة 

من  فريقًا  اأي�سًا  امل�رشوع  �سّكل  وتنزانيا.  وكينيا، 

هلني لتدريب الق�ساة واأعيد تطبيق هذا  املدّربني املوؤ

امل�رشوع يف ما بعد يف منطقة اأمريكا الالتينية. 

�سالحات الق�سائية التي تلّبي ب�سكل كامل  دعم االإ  ●

احتياجات املراأة �سحية العنف املرتكب على اأ�سا�س 

احلماية  تاأمني  مبا يف ذلك من خالل  اجلن�س،  نوع 

املالئمة، واإجراء جل�سات مغلقة اإذا دعت احلاجة، 

وتاأليف غرف خا�سة، وتدريب الق�ساة واملحامني 

اجلن�سي  العنف  �سحايا  مع  التعامل  كيفية  على 

والعنف املرتكب على اأ�سا�س نوع اجلن�س، وتاأمني 

والبيوت  االجتماعي،  النف�ساين  الدعم  خدمات 

�سالحات.  منة، وغريها من االإ االآ

اآليات التطبيق

للم�سائل  بالن�سبة  التطبيق  اآليات  ترتبات  معاجلة  لدى 

البلدان،  من  العديد  يف  اأّنه  التذكر  املهم  من  اجلن�سانية، 

�سّد  اجلرائم  مرتكبو  هم  من  واالأ ال�رشطة  رجال  يكون 

الرغم  على  املراأة.  حلقوق  حماًة  يكونوا  اأن  بدل  املراأة 

للمنظور  املراعي  ال�رشطة  قطاع  اإ�سالح  يعّد  ذلك،  من 

اجلن�ساين و�سيلة اأ�سا�سية لتح�سني و�سول املراأة اإىل العدالة. 

مم املتحدة القيام مبا يلي:  يتعنّي على برنامج االأ

اأجل ر�سم  الوطنيني من  ال�رشطة  التعاون مع رجال   ●
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�سيا�سات عدم الت�سامح اإطالقًا كما واآليات امل�ساءلة 

اجلن�سي  واالعتداء  اجلن�سي،  باال�ستغالل  املتعلقة 

قبل  اأ�سا�س نوع اجلن�س من  املرتكب على  والعنف 

من. اأع�ساء يف جهاز االأ

حقوق  حول  ال�رشطة  لرجال  التدريب  تاأمني   ●

الت�سامح  وعدم  اجلن�سانية،  وامل�سائل  ن�سان،  االإ

اإطالقًا. 

م�سرتكة  اآليات  مثل  املبتكرة،  ا�سرتاتيجيات  دعم   ●

ن�ساء  ترافق  حيث  وال�رشطة،  املحلي  املجتمع  بني 

ملراقبة  دورياتها  يف  ال�رشطة  املحلي  املجتمع  من 

ال�رشطة  وعي  وتعزيز  املحلي  للمجتمع  معاملتهم 

حول اأولويات املجتمع املحلي. 

العمل مع رجال ال�رشطة املحليني لتطوير �سيا�سات   ●

حكام �سادرة ل�سالح املراأة  ت�سمن تطبيق ال�رشطة الأ

يف ق�سايا النزاعات حول امللكية، الزواج والطالق، 

والعنف.

لتاأ�سي�س مراكز خم�س�سة لتاأمني  دعم رجال ال�رشطة   ●

اإجراءات عدلية، وحتقيقية، واإدعائية للن�ساء �سحايا 

العنف املرتكب على اأ�سا�س نوع اجلن�س. على �سبيل 

�رشة  االأ دعم  �سرياليون وحدة  �رشطة  اأن�ساأت  املثال، 

واجل�سدي  اجلن�سي  العنف  حول  التحقيق  مهّمتها 

والد، ومكافحته. منذ العام  املرتكب �سد املراأة واالأ

جميع  يف  �رشة  االأ دعم  وحدة  تواجدت   ،2004
مراكز ال�رشطة يف كافة اأنحاء البلد. 

من  املزيد  لتوظيف  املحليني  ال�رشطة  رجال  دعم   ●

الن�ساء يف ال�رشطة. 

ّمن خدمات وظروف  �سمان اأّن الهيئات اجلزائية توؤ  ●

معي�سية من�سفة للم�ساجني من الرجال والن�ساء، كما 

و�سمان حماية ال�سجينات من العنف املرتكب على 

اأ�سا�س نوع اجلن�س خالل فرتة اعتقالهّن. اإّن الن�ساء 

بحاجة  اأوالد  لديهّن  يكون  قد  التاأديبية  املراكز  يف 

مم  للعناية خالل فرتة اعتقالهّن. يتعنّي على برنامج االأ

ت�ساعد  التي  الوطنية  الربامج  دعم  منائي  االإ املتحدة 

قتة خالل فرتة  اإيجاد منازل موؤ والد على  الء االأ هوؤ

اعتقال اأمهاتهم.

املجتمع املدين 

والإ�رصاف الربملاين

الن�سائية  املنظمات  وبداأت  �سبق  البلدان،  من  العديد  يف 

املنظمات  برهنت  لقد  واملراقبة.  احلرا�سة  عمليات  يف 

للمطالبة  كبري  بنفوذ  تتمتع  اأّنها  جدارة  عن  الن�سائية 

حم�ّسنة  وبحماية  الر�سمي  العدل  لقطاع  معزز  بو�سول 

حلقوق املراأة. ف�ساًل عن ذلك، ينبغي ت�سجيع النواب من 

البلدان،  من  العديد  يف  عددهّن  يزداد  واللواتي  الن�ساء، 

من،  على لعب دور نا�سط يف اإ�سالح قطاعي الق�ساء واالأ

جلان  يف  حم�سور  منهّن  العديد  دور  اأّن  اإىل  نظراً  ال�سيما 

�رشة. يتعنّي  تعالج م�سائل غري ح�سا�سة كال�سحة ورعاية االأ

مم املتحدة القيام مبا يلي:  على برنامج االأ

التعاون مع املنظمات الن�سائية العديدة على امل�ستوى   ●

املحلي النا�سطة على �سعيد م�سائل العدالة، واإ�سالح 

عالم والدعوة.  ال�رشطة، وو�سائل االإ

لربامج  التخطيط  قبل  الن�سائية  املنظمات  ا�ست�سارة   ●

الو�سول اإىل العدالة من اأجل تقييم اأولويات املراأة يف 

املجتمع املحلي امل�ستهدف. بهذه الطريقة، �ستدعم 

ال�سعبي  امل�ستوى  على  املوجودة  املبادرات  الربامج 

بدل من اإ�سعافها. 

غري  الن�سائية  املنظمات  مع  الباطن  من  عقود  اإبرام   ●

و�سائل  على  حمالت  تنظيم  اأجل  من  احلكومية 

ت�ستهدف  املعلومات  لتزويد  وحمالت  عالم  االإ

املراأة واملجتمع ككل. 

ف�صاًل عن ذلك، ينبغي ت�صجيع النواب من الن�صاء، واللواتي 

يزداد عددهّن يف العديد من البلدان، على لعب دور نا�صط 

من،  يف اإ�صالح قطاعي الق�صاء واالأ

ال�صيما نظراً اإىل اأّن دور العديد منهّن حم�صور 

�رضة ”“يف جلان تعالج م�صائل غري ح�صا�صة كال�صحة ورعاية االأ
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منائي  االإ املتحدة  مم  االأ �سندوق  مع  بالتعاون  دعم،   ●

للمراأة، ال�رشاكات بني املنظمات الن�سائية، من اأجل 

�سالح قطاع العدل ب�سكل  عمال الإ دعم جدول االأ

برنامج  اإّن  املثال،  �سبيل  على  املراأة.  يلّبي حاجات 

منائي، الو�سول اإىل العدالة من اأجل  مم املتحدة االإ االأ

املجتمع  قدرات  يعزز  اآت�سيه،  يف  والتنمية  ال�سالم 

يف  مبا  املحرومني،  حقوق  على  �رشاف  لالإ املدين 

ذلك املراأة، واملدافعة عنها. 

تاأمني الدعم للمراأة يف الربملان للم�ساركة يف جلان   ●

منائي  مم املتحدة االإ الرقابة النيابية. يدعم �سندوق االأ

يف  للمراأة  الربملانية  قليمية  االإ اجلمعيات  للمراأة 

جنوب اإفريقيا لل�سغط على االلتزام بتعهد اجلماعة 

فريقي ب�سمان متثيل املراأة بن�سبة  منائية للجنوب االإ االإ

قطاع  فيها  مبا  احلكومية،  البنى  جميع  يف   30%
العدل. 

نقاط الدخول 

جلميع جمالت الرتكيز

ت�ستخدم  �جلن�ضاين:  للمنظور  �ملر�عية  �مليزنة  ��ضتخد�م   ●

امليزنة  املناطق،  جميع  يف  اأكرث  قي  اأكرث  الوزارات 

معاجلة  كيفية  لتحليل  اجلن�ساين،  للمنظور  املراعية 

نفقات احلكومة ملختلف احتياجات الرجل واملراأة. 

ال يح�ّسن هذا التحليل تقدمي خدمة من�سفة للرجل 

الفعالية،  اإىل حت�سني  ّدي  يوؤ قد  بل  واملراأة فح�سب، 

وامل�ساءلة، وال�سفافية، اإذ اإّنه يلقي ال�سوء على كيفية 

تخ�سي�س املوارد وا�ستخدامها. يجب تطبيق امليزنة 

قطاع  �س�سات  موؤ على  اجلن�ساين  للمنظور  املراعية 

منائي،  االإ املتحدة  مم  االأ برنامج  يدعمها  التي  العدل 

كما يجب اأن ت�سّكل اأداة حتليلية متكاملة كمبادرات 

منائي.  مم املتحدة االإ برنامج اخلطط لربنامج االأ

جلميع  �لجتماعي  �لنوع  �أ�ضا�س  على  �لتحليل  طلب   ●

التحليل  يف  مبنّي  هو  كما  �لرب�مج:  م�ضتند�ت 

برنامج  مل�ستندات  االجتماعي  النوع  اأ�سا�س  على 

منائي  االإ املتحدة  مم  االأ لربنامج  العدالة  اإىل  الو�سول 

امل�ستندات  اأقّل من ن�سف هذه   ،)3 الق�سم  )راجع 

حتلل التحديات واحلواجز القائمة على اأ�سا�س نوع 

يقّل�س من احتمال  التحليل  اإّن غياب هذا  اجلن�س. 

املتحدة  مم  االأ لربنامج  التابعة  الربامج  اإن�ساف 

الربامج  التحليل،  هذا  غياب  يجعل  كما  منائي.  االإ

طار حيث �ستطبق فيها، يف حال عدم  اأقّل مراعاًة لالإ

التخطيط لها.  اأو  ال�سكان  تقييم احتياجات ن�سف 

املتحدة  مم  االأ برنامج  على  معّينة،  مبادرة  دعم  قبل 

منائي حتليل م�سائل خمتلفة، مبا فيها العالقات بني  االإ

اجلن�سني، والعوائق اجلن�سانية التي تعرت�س الو�سول 

منية املتعلقة بنوع اجلن�س،  اإىل العدالة، التهديدات االأ

قدرات املراأة واجلماعات الن�سائية، الخ. يجب اإيالء 

ولوية اأي�سًا اإىل جمع البيانات املف�سلة ح�سب نوع  االأ

اجلن�س. يتعنّي اإدراج التقييمات املتعلقة بنوع اجلن�س 

يف اإطار حتليالت الو�سع يف كل م�ستند برنامج. 

�مل�ضاو�ة بني  �لنتائج على �ضعيد  �ملمار�ضني عن  م�ضاءلة   ●

برامج  من  قليل  عدد  حتى  �ملر�أة:  ومتكني  �جلن�ضني 

بامل�سائل  متعلقة  نتائج  ذكرت  العدالة  اإىل  الو�سول 

املراأة  ذكر  الربامج  من  عدد  واأقّل  اجلن�سانية، 

كم�ستفيدة مبا�رشة من الربامج. من اأجل حتقيق نتائج 

يف جمال امل�ساواة بني اجلن�سني ومتكني املراأة، يجب 

وم�ستنداتها،  الربامج  ا�سرتاتيجيات  تت�سّمن  اأن 

اجلن�سانية.  بامل�سائل  متعلقة  ونتائج  ختامية  بيانات 

اأجريت  التي  اجلن�سانية  االحتياجات  تقييمات  اإّن 

معينة،  بن�ساطات  تربط  اأن  يجب  الو�سع  لتحليل 

خرية يجب اأن تربط بنتائج حمددة. ف�ساًل  وهذه االأ

كم�ستفيدة  املراأة  ذكر  يتّم  مل  حال  يف  ذلك،  عن 

رجح لن ت�ستفيد من الربنامج  مبا�رشة، فهي على االأ

ب�سكل من�سف. حتى عندما يتعّذر تطبيق ن�ساطات 

الطرق  حتليل  املمار�سني  على  للجن�سانية،  مراعية 

ّثر من خاللها املبادرات على املراأة والرجل،  التي توؤ

فعله  ميكن  ما  كل  اأّن  من  للتاأّكد  خطوات  واتخاذ 

ت�سّكل  فعله.  مّت  قد  اجلن�سني  بني  امل�ساواة  ل�سمان 

ال�سيداو”  اتفاقية  �رشات  وموؤ نتائج  “م�سفوفة 
منائي للمراأة اأداًة مفيدة.  مم املتحدة االإ ل�سندوق االأ

يجب م�صاءلة فريق العمل عن النتائج املتعلقة بامل�صائل 

داء يف هذا املجال.  ”“اجلن�صانية ويجب مكافاأته على ح�صن االأ
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دعم �ملر�أة يف جمالت �أخرى من �حلكم: كما ذكر يف   ●

املتحدة  مم  االأ برنامج  مكتب  عن  ال�سادر  الدليل 

“تطوير برامج للعدالة، الو�سول  اآ�سيا،  منائي يف  االإ

العدالة”،  اإىل  للو�سول  املمار�سني  دليل  للجميع: 

اإّن دعم تعزيز م�ساركة املراأة يف جماالت اأخرى من 

احلكم قد يكون له تاأثرياً اإيجابيًا على قطاع العدل. 

املجل�س  يف  املراأة  مل�ساركة  ح�س�س  تخ�سي�س  اإّن 

احتمال  من  يزيد  قد  املثال،  �سبيل  على  الت�رشيعي 

املراعية  املطلوبة  القانونية  �سالحات  االإ تطبيق 

منائي،  مم املتحدة االإ للم�سائل اجلن�سانية. )برنامج االأ

 .)2005

مم �ملتحدة حول م�ضائل �جلن�ضانية  بناء قدر�ت برنامج �لأ  ●

 2005 ل�سنة  اجلن�ساين  اال�ستعرا�س  اإّن  و�لعد�لة: 

نعا�س، اأظهر  زمات واالإ الذي اأجراه مكتب منع االأ

اجلن�سانية  مب�سائل  املكرتثني  عدم  من  كبرياً  عدداً 

املتحدة  مم  االأ برنامج  عمل  فريق  بني  لها  واملعيقني 

داخل  من  مقابالت  معهم  اأجريت  الذي  منائي،  االإ

فريق  اإّن  نعا�س.  واالإ زمات  االأ منع  وخارج مكتب 

على  العامل  منائي  االإ املتحدة  مم  االأ برنامج  عمل 

ر�س ويف  برامج م�سائل اجلن�سانية والعدالة على االأ

ملعاجلة  القدرات  من  ملزيد  بحاجة  الرئي�سي،  املقّر 

يجب  ذلك،  عن  ف�ساًل  بفعالية.  اجلن�سانية  امل�سائل 

بامل�سائل  املتعلقة  النتائج  عن  العمل  فريق  م�ساءلة 

داء يف هذا  اجلن�سانية ويجب مكافاأته على ح�سن االأ

املجال. 

●  ●   ●

مم  االأ برنامج  اإىل ذلك، حقق  ما  اأو  الفائت  العقد  خالل 

املنظور  منائي تقدمًا ملحوظًا يف جمال مراعاة  االإ املتحدة 

مكتب  اإّن  عمله.  ومناطق  مكاتبه  جميع  يف  اجلن�ساين 

املكاتب  من  العديد  مع  بالتعاون  منائي،  االإ ال�سيا�سات 

ون امل�سائل  خرى، وّظف م�ست�ساراً رفيع امل�ستوى ب�سوؤ االأ

ون  ب�سوؤ امل�ست�سارين  من  �سبكة  مع  يتعامل  اجلن�سانية 

اجلن�سانية،  ون  ال�سوؤ تن�سيق  وجهات  اجلن�سانية  امل�سائل 

ر�س. يزداد كل من االهتمام  يف مراكز الربنامج وعلى االأ

واخلربات يف الداخل واخلارج على �سعيد مراعاة املنظور 

اجلن�ساين ومبادرات الربامج املراعية للمنظور اجلن�ساين. 

اإّن اجلهات املانحة، والدول واملمار�سني يتوّقعون جميعًا 

االجتماعي  النوع  اأ�سا�س  على  التحليل  اإدراج  يتّم  اأن 

الكثري  هناك  زال  ما  لكن،  وال�سيا�سات.  الربامج  �سمن 

من العمل من اأجل تعزيز، وتنظيم ودعم مبادرات مراعاة 

الن�ساء كجماعة  ت�ستهدف  التي  وتلك  اجلن�ساين  املنظور 

مهّم�سة. على الرغم من كّل الرتكيز يف ال�سنوات القليلة 

الفائتة على مراعاة املنظور اجلن�ساين، غالبًا ما يتّم جتاهل 

بني  امل�ساواة  لتحقيق  املراأة  واقع �رشورة متكني  حتييد  اأو 

اجلن�سني )هدف مراعاة منظور امل�ساواة بني اجلن�سني(. 

املتحدة  مم  االأ برنامج  يتمّتع  للتنمية،  عاملي  قائد  ب�سفته 

مبوقع فريد من نوعه يخّوله م�ساعدة احلكومات ال�رشيكة 

نف�سها على �سعيد  هداف التي حددتها الأ على حتقيق االأ

هداف  باالأ التزامها  خالل  من  اجلن�سني،  بني  امل�ساواة 

على  الق�ساء  واإعالن  ال�سيداو،  واتفاقية  لفية  لالأ منائية  االإ

للنهو�س  بيجني  ومنهاج  املراأة،  �سّد  املرتكب  العنف 

الكثري من  1325. هناك  من رقم  باملراأة وقرار جمل�س االأ

الرجل واملراأة.  الفجوة بني  لتقلي�س  تتّم  التي  الن�ساطات 

�سعيد  على  منائي  االإ املتحدة  مم  االأ برنامج  ملذكرة  وفقًا 

امل�ساواة بني اجلن�سني جمّرد  ت�سّكل  “ال  العمل اجلن�ساين، 

بحّد  اأ�سا�سيًا  بل هي هدفًا  الب�رشية،  للتنمية  من�سود  منتج 

هذا   .)2002 منائي،  االإ املتحدة  مم  االأ )برنامج  ذاتها” 

مر بالو�سول اإىل  املعتقد �سحيح، ال�سيما عندما يتعلق االأ

العدالة. اإّن قطاع العدل الدميقراطي، واملهني، وامل�ستقل، 

واملن�سف يرّوج ويعيد تعزيز بنى احلكومة املراعية للتنمية 

املن�سفة. لكن املهّم، ي�سّكل الو�سول املن�سف اإىل العدالة 

حّقًا ي�ستحّقه جميع مواطنو العامل بغ�ّس النظر عن نوع 

دينهم.  اأو  تني،  االإ انتمائهم  جن�سهم، عرقهم، عمرهم، 

بالعدالة،  مت�ساوية  والرجل حقوق  للمراأة  ب�ساطة،  بكل 

احلّق  ممار�سة  عن  املراأة  اأو  الرجل  يعيق  قائم  واأي حاجز 

بالعدالة، يجب اإزالته باأ�رشع وقٍت ممكن.
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يف جمال امل�ساواة بني اجلن�سني واإعداد برامج اإر�ساء العدل، 

ب�سكل رئي�سي، على حمالت الدعوة الرامية اإىل تعزيز الوعي 

حول امل�سائل القانونية لدى الرجل واملراأة. غري اأنه من 

�س�ساتية كاإن�ساء مكاتب ل�سوؤون  ال�رضوري بناء القدرات املوؤ

املراأة وتعزيز القدرات يف جمال امل�سائل اجلن�سانية �سمن 

الوزارات واأنظمة العدل وال�رضطة من اأجل حت�سني قدرات 

�س�سات العدل على ال�ستجابة ب�سكل من�سف ملختلف  موؤ
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